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Περίληψη

Η εργασία αυτή αποτελεί µέρος µιας πανελλαδικής έρευνας µε τίτλο «Η συµβολή της
Λυκειακής Εκπαίδευσης στη διαµόρφωση της περιβαλλοντικής παιδείας των µα-
θητών/τριών». Η συγκεκριµένη µελέτη επικεντρώνεται στη συµβολή του Πολυεπι-
στηµονικού και του ∆ιεπιστηµονικού Μοντέλου στην οικοδόµηση γνώσεων, στην
καλλιέργεια αξιών και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στάσεων και συµπεριφορών των
µαθητών σύµφωνα µε τις αρχές της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Από
τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι η εφαρµογή των δύο παραπάνω µοντέλων δεν συµ-
βάλλει στον βαθµό που θα έπρεπε στη διαµόρφωση της περιβαλλοντικής παιδείας
των µαθητών ούτε κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ούτε, στη συ-
νέχεια, στο πλαίσιο λειτουργίας της λυκειακής εκπαίδευσης. Τα αποτελέσµατα της
έρευνας θα αξιοποιηθούν σε ενδεχόµενη αναµόρφωση του Λυκείου για την ενίσχυση
της παιδευτικής αυτοτέλειας και του µορφωτικού χαρακτήρα του.

1. Εισαγωγή

Η έννοια «αειφορία» είναι γνωστή εδώ και πολλά χρόνια από την επιστήµη της
δασολογίας, ενώ οι αρχές της στη σηµερινή τους µορφή εκφράζουν τη συµπυκνω-
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µένη εµπειρία τριών αιώνων, αρχής γενοµένης από τη µεγάλη έλλειψη ξύλου (Γα-
λανός & Αλµπάνης, 1993). Καθώς, όµως, ο πλανήτης δοκιµάζεται από έντονες αλ-
λαγές και η κοινή γνώµη διχάζεται εξαιτίας της επιστηµονικής αβεβαιότητας για το
µέλλον του, η έννοια της αειφορίας επανέρχεται στο προσκήνιο και ο όρος «Εκ-
παίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» είναι µια ιδανική απάντηση στο αίτηµα της
παγκόσµιας κοινότητας για την αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης. 

Ο όρος «αειφόρος ανάπτυξη», από τις πρώτες προσπάθειες  διατύπωσής του
ως: «Αειφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του πα-
ρόντος χωρίς να διακυβεύει τη δυνατότητα των µελλοντικών γενιών να ικανοποι-
ήσουν τις δικές τους» (Brundland Report – το Κοινό µας Μέλλον, 1987),
θεωρήθηκε δύσκολη υπόθεση µε ασάφειες και αντιφάσεις. Ωστόσο, είναι γενικά
αποδεκτό ότι το Περιβάλλον, η Κοινωνία, η Οικονοµία, ο Πολιτισµός, οι Θεσµοί,
η Επιστήµη και η Τεχνολογία αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της αειφόρου ανά-
πτυξης, ενώ η Εκπαίδευση αποτελεί τον κύριο µοχλό για την οικοδόµηση γνώσεων,
την καλλιέργεια πανανθρώπινων αξιών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, στάσεων και
συµπεριφορών απέναντι στο Περιβάλλον. Από τα παραπάνω καταδεικνύεται η
άµεση και προφανής σχέση της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ε.Α.Α.)
µε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) και ο επίσηµος εναγκαλισµός τους
(U.N.E.S.C.O. & Ελληνική Κυβέρνηση, 1997· Σκούλλος, 2003). Σήµερα ο σχετικά
νέος όρος Ε.Α.Α. γίνεται το επίκεντρο παιδαγωγικών αλλαγών για το περιβάλλον,
αλλά και µιας γενικότερης στρατηγικής για τις εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις γε-
νικότερα. 

Επιπροσθέτως, η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών καθόρισε τη δε-
καετία 2005-14 ως δεκαετία αφιερωµένη στην Ε.Α.Α. και όρισε την UNESCO ως
καθοδηγητικό φορέα αυτής της προσπάθειας. Σύµφωνα µε το κείµενο, πρωταρχι-
κός σκοπός µιας σύγχρονης κοινωνίας πρέπει να είναι η Αειφόρος Ανάπτυξη και
βασικός µηχανισµός επίτευξης του γνωσιακού κεφαλαίου της είναι τα συστήµατα
της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  Πιο συγκεκριµένα οι στό-
χοι που θέτει η UNESCO για την Ε.Α.Α. επικεντρώνονται στα παρακάτω σηµεία
(UNESCO, 2007): α) Ενσωµάτωση της αειφόρου ανάπτυξης στις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες. β) Αναµόρφωση του περιεχοµένου των Α.Π. από το νηπιαγωγείο
µέχρι το πανεπιστήµιο. γ) Προσανατολισµός της διά βίου εκπαίδευσης στην από-
κτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών που απαιτούνται από τους πολίτες για τη
βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε έναν αειφόρο κόσµο. ε) Παροχή συνεχούς επι-
µόρφωσης σε ιθύνοντες και εκπαιδευτικούς. 

2. Περιβάλλον και εκπαίδευση

Η διαµόρφωση της περιβαλλοντικής παιδείας των µαθητών σηµατοδοτείται από
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την οικοδόµηση γνώσεων, την καλλιέργεια αξιών, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, στά-
σεων και συµπεριφορών καθώς και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων και ανάλη-
ψης δράσης σε ζητήµατα/προβλήµατα του περιβάλλοντος. Για την επίτευξη των
παραπάνω προτάθηκαν και εφαρµόστηκαν στην τυπική εκπαίδευση δύο µεθοδο-
λογικά µοντέλα: (α) το Πολυεπιστηµονικό ή Μοντέλο του «εµβολιασµού» των Ανα-
λυτικών Προγραµµάτων µε αρχές, αξίες, έννοιες και ζητήµατα Π.Ε., (β) το
∆ιεπιστηµονικό µοντέλο µε τη διδασκαλία περιβαλλοντικών θεµάτων στο πλαίσιο
ενός γνωστικού αντικειµένου και παράλληλα µε την υλοποίηση καινοτόµων προ-
γραµµάτων (UNESCO-UNEP, 1994, σ. 8-10). Από τη συγκριτική θεώρηση των δύο
µοντέλων προκύπτει ότι το µεν ∆ιεπιστηµονικό Μοντέλο υπερτερεί ως προς την
ευκολία ανάπτυξης και εφαρµογής του εξαιτίας της εµπλοκής ενός διδάσκοντα,
αυξάνει όµως το Ωρολόγιο Πρόγραµµα των σχολείων. Θεωρείται διδακτικά το
πλέον κατάλληλο για το γνωστικό και ηλιακό επίπεδο µαθητών της ∆ευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης ευνοώντας τον πλουραλισµό διδακτικών µεθόδων και την πο-
λυεπίπεδη αξιολόγηση. Το Πολυεπιστηµονικό Μοντέλο είναι πιο απαιτητικό στην
εφαρµογή του, καθώς απαιτεί τον συντονισµό διδασκόντων διαφορετικών ειδικο-
τήτων, αλλά δεν επιβαρύνει το υπάρχον Ωρολόγιο Πρόγραµµα.  

Στη χώρα µας η Π.Ε. διανύει επίσηµα τη δεύτερη δεκαετία εφαρµογής της µε
τη «σύµπραξη» των δύο παραπάνω µοντέλων, µε τη διεξαγωγή εθνικών και διε-
θνών συνεδρίων, µε την επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε αντίστοιχα θέµατα
καθώς και µε την παραγωγή αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού. Αναλυτικότερα,
ακολουθώντας τις αρχές του Πολυεπιστηµονικού Μοντέλου έννοιες, φαινόµενα,
ζητήµατα και προβλήµατα του περιβάλλοντος διαχέονται στα Αναλυτικά Προ-
γράµµατα Σπουδών (Α.Π.Σ.) της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης και παράλληλα, σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ιεπιστηµονικού Μοντέλου,
η Π.Ε. εφαρµόζεται είτε µε την εισαγωγή µαθηµάτων περιβαλλοντικού περιε-
χοµένου είτε µε τη µορφή προαιρετικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας για εκ-
παιδευτικούς και µαθητές (Ν. 1892).

Σε ό,τι αφορά στο ∆ηµοτικό Σχολείο, το µάθηµα Μελέτη Περιβάλλοντος διδά-
σκεται στις τέσσερις πρώτες τάξεις, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχο µάθηµα στο Γυ-
µνάσιο. Σε ό,τι αφορά στην ανώτερη βαθµίδα της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
και συγκεκριµένα στο πλαίσιο του Γενικού Λυκείου διδάσκονται δύο µαθήµατα
Επιλογής περιβαλλοντικού περιεχοµένου, το µάθηµα Αρχές Περιβαλλοντικών Επι-
στηµών που επιλέγουν οι µαθητές όλων των κατευθύνσεων της Β’ τάξης, ενώ το
µάθηµα ∆ιαχείριση των Φυσικών Πόρων επιλέγουν οι µαθητές της Τεχνολογικής
Κατεύθυνσης της Β’ τάξης. 

Μελετώντας τα Α.Π.Σ. των παραπάνω δύο µαθηµάτων διαπιστώνεται ότι ο σκο-
πός και η διδακτέα ύλη επικεντρώνονται στα παρακάτω σηµεία:
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- Στη γνώση και κατανόηση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας ενός οικο-
συστήµατος, στην αναγνώριση της παγκοσµιότητας των περιβαλλοντικών προ-
βληµάτων, στη σηµασία της συνετής χρήσης των φυσικών πόρων κ.τ.λ.

- Στην κριτική αντιµετώπιση και ενεργή συµµετοχή στην προστασία του περι-
βάλλοντος, στον προσδιορισµό των αιτιών που προκαλούν τα περιβαλλοντικά
προβλήµατα και σε προτάσεις για την προστασία των φυσικών πόρων και του
περιβάλλοντος γενικότερα.   
(Υπ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι., 2000)

3. Σκοπός της έρευνας 

Με τη συγκεκριµένη έρευνα επιχειρείται η αποτύπωση των γνώσεων και στάσεων
των µαθητών, οι οποίοι ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών τους και κατά τεκµήριο
έχουν διαµορφώσει άποψη για το Περιβάλλον µετά τη δωδεκαετή φοίτησή τους
στην εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, επιχειρείται να καταγραφεί η συµβολή του Πο-
λυεπιστηµονικού και ∆ιεπιστηµονικού Μοντέλου στη διαµόρφωση της περιβαλ-
λοντικής παιδείας των µαθητών, ώστε αυτό να ληφθεί υπόψη σε ενδεχόµενη
αναµόρφωση του εκπαιδευτικού συστήµατος. 

4. Μέθοδος – ∆είγµα 

Η µέθοδος που επιλέχθηκε ήταν η «κατά συστάδες» τυχαία δειγµατοληψία σε συν-
δυασµό µε την «κατά επίπεδα» και αφορούσε µαθητικό πληθυσµό από σχολικές µο-
νάδες της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και των 13 διοικητικών περιφερειών της
χώρας. Για να φτάσουµε στην επιλογή του µαθητικού  πληθυσµού επιλέξαµε αρχικά
τα Ενιαία Λύκεια (Ε.Λ.) µε κριτήρια την αστικότητα και τον τύπο του σχολείου. Με
αυτόν τον τρόπο προέκυψαν οι µαθητικές οµάδες, που αντικειµενικά υπάρχουν
στην πράξη, όπως ένα τµήµα µαθητών της Γ’ τάξης ενός Λυκείου, το οποίο συµπε-
ριλήφθηκε στο δείγµα αυτούσιο (Παρασκευόπουλος, 1993).

Κατά την περίοδο που διεξήχθη η έρευνα, στη χώρα µας λειτουργούσαν 1253
Ενιαία Λύκεια (Κ.Ε.Ε., 2006). Με βάση τον χαρακτηρισµό των περιοχών που λει-
τουργούν τα Λύκεια σε αστικές, ηµιαστικές και αγροτικές και τον διαχωρισµό τους
σε ηµερήσια, εσπερινά, σε πειραµατικά, µουσικά, εκκλησιαστικά, διαπολιτισµικά,
µε αθλητική διευκόλυνση, ειδικής αγωγής και ιδιωτικά, ο αριθµός των σχολικών µο-
νάδων που επιλέχθηκαν ήταν 175  Ε.Λ., ώστε να υπάρχει αναλογική εκπροσώπηση
από την κάθε περιοχή. 

Το ερωτηµατολόγιο αποτέλεσε βασικό εργαλείο για τη συλλογή των δεδοµέ-
νων της έρευνας. Οι ερωτήσεις ήταν κλειστές ή ανοικτές και εστιάζονταν σε τρεις

Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων

32

05SPYROPOULOU:Layout 1  6/22/09  2:39 PM  Page 32



θεµατικές ενότητες: 1η. Γενικά χαρακτηριστικά του δείγµατος: φύλο, τόπος δια-
µονής των µαθητών, βαθµός προαγωγής από τη Β’ στη Γ’ τάξη του Ενιαίου Λυ-
κείου, Κατεύθυνση Σπουδών που επέλεξαν. 2η. Απόψεις µαθητών σχετικά µε την
εφαρµογή του Πολυεπιστηµονικού και ∆ιεπιστηµονικού Μοντέλου. 3η. Γνώσεις
και στάσεις µαθητών σχετικά µε τα κρίσιµα περιβαλλοντικά προβλήµατα και ζη-
τήµατα.

Η αποστολή των ερωτηµατολογίων έγινε µέσω ταχυδροµείου και συνοδεύονταν
από διευκρινιστική επιστολή προς τους ∆ιευθυντές των Ε.Λ. σχετικά µε τον σκοπό
της έρευνας, τους αποδέκτες των ερωτηµατολογίων και το χρονικό διάστηµα εντός
του οποίου θα έπρεπε να ολοκληρωθεί η συµπλήρωση και αποστολή τους στο Π.Ι.
Η αποκωδικοποίηση των ερωτηµατολογίων έγινε µε το πρόγραµµα  στατιστικής
επεξεργασίας δεδοµένων S.P.S.S. Η έρευνα άρχισε το σχολικό έτος 2005-06 µετά
τη  χορήγηση της σχετικής άδειας από το Υπ.Ε.Π.Θ. (118516/Γ2/25/10/05). 

5. Αποτελέσµατα – Συζήτηση

Από την καταµέτρηση των ερωτηµατολογίων που επιστράφηκαν στο Π.Ι. διαπι-
στώθηκε ότι στην έρευνα πήραν µέρος 2471 µαθητές, οι οποίοι φοιτούσαν σε  156
Ε.Λ. από τα 175 που αρχικά επιλέχθηκαν (ποσοστό 89,14%). 

1η Θεµατική ενότητα  
Από την αποδελτίωση των ερωτηµατολογίων διαπιστώνεται ότι έξι στους δέκα µα-
θητές που συµµετείχαν στην έρευνα είναι κορίτσια. Οι περισσότεροι µαθητές
(69,4%) διέµεναν σε αστικές περιοχές, λίγοι (21,5%) σε ηµιαστικές περιοχές και
ακόµη λιγότεροι (9,1%) σε αγροτικές περιοχές. Ο βαθµός προαγωγής για έναν
στους πέντε µαθητές (21,2%) ήταν «άριστα», για δύο στους τρεις (29,1% και 33,8%)
«λίαν καλώς» ή «καλώς» αντίστοιχα, ενώ ένα µικρό ποσοστό των µαθητών (15,2%)
είχε απόδοση «σχεδόν καλώς». Ένας στους δύο µαθητές (49,5%) είχε επιλέξει την
Τεχνολογική Κατεύθυνση, ένας στους τρεις (34,6%) τη Θεωρητική και ένα µικρό
ποσοστό µαθητών (16%) τη Θετική Κατεύθυνση.

2η Θεµατική ενότητα
Στη δεύτερη θεµατική ενότητα διερευνήθηκαν οι απόψεις των µαθητών σχετικά µε
τον βαθµό διάχυσης εννοιών, θεµάτων και προβληµάτων του περιβάλλοντος στα
µαθήµατα που διδάσκονται (Πολυεπιστηµονικό Μοντέλο). Σε ό,τι αφορά στα µα-
θήµατα Γενικής Παιδείας οι µαθητές δήλωσαν ότι ασχολήθηκαν µε θέµατα που
αφορούν στο περιβάλλον στο πλαίσιο των µαθηµάτων της Βιολογίας (15,5%), της
Φυσικής (7,3%) και της Χηµείας (5,4%). Αναφορικά µε τον βαθµό διάχυσης εν-
νοιών και ζητηµάτων του περιβάλλοντος στα µαθήµατα των Κατευθύνσεων η πλει-
ονότητα των µαθητών (68,8%) δήλωσε ότι ο βαθµός διάχυσης είναι µεγαλύτερος
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στα µαθήµατα της Θετικής Κατεύθυνσης, ενώ ένας στους τέσσερις µαθητές (25,8%)
δήλωσε ότι τα µαθήµατα της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης έχουν µεγαλύτερη σχέση
µε το περιβάλλον. 

Σε επόµενη ερώτηση οι µαθητές ερωτήθηκαν ποιο από τα δύο µαθήµατα περι-
βαλλοντικού περιεχοµένου επέλεξαν και µε ποια κριτήρια. Από την αποδελτίωση
των απαντήσεων διαπιστώνεται ότι το 7,4% των µαθητών επέλεξε το µάθηµα  Αρχές
Περιβαλλοντικών Επιστηµών, ενώ το 1,2% το µάθηµα ∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων.
Τα κριτήρια µε τα οποία οι µαθητές επέλεξαν τα παραπάνω µαθήµατα είναι αφε-
νός το προσωπικό ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον και αφετέρου η εκτίµηση
ότι είναι ευκολότερα από τα άλλα µαθήµατα. Οι µαθητές που δεν επέλεξαν τα πα-
ραπάνω µαθήµατα δηλώνουν ότι δεν τους ενδιαφέρει το αντικείµενο των συγκε-
κριµένων µαθηµάτων, δεν είναι χρήσιµα στις σπουδές που θα ακολουθήσουν, δεν
σχηµατίσθηκε τµήµα στο σχολείο τους για τη διδασκαλία των αντίστοιχων µαθη-
µάτων και τέλος επέλεξαν άλλα µαθήµατα τα οποία δεν εξετάζονταν.

Στην ερώτηση αν συµµετείχαν στην υλοποίηση προγραµµάτων Π.Ε., η πλει-
ονότητα των ερωτηθέντων µαθητών δήλωσε ότι ασχολήθηκε µε τα παραπάνω θέ-
µατα στο Γυµνάσιο (34%), µικρότερο ποσοστό στο ∆ηµοτικό (23,5%) και ακόµη
µικρότερο στο Λύκειο (15,7%). Αξιοσηµείωτο είναι το ποσοστό των µαθητών
(24,2%) που απάντησε ότι στο πλαίσιο της δωδεκάχρονης Εκπαίδευσης δεν ασχο-
λήθηκε ποτέ µε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος.

3η Θεµατική Ενότητα 
Στην τρίτη θεµατική ενότητα διερευνήθηκαν οι γνώσεις και στάσεις των µαθητών
απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήµατα και ζητήµατα. 

Η πρώτη ερώτηση εστιάστηκε στο κατά πόσο οι µαθητές ενδιαφέρονται  για τα
κρίσιµα περιβαλλοντικά ζητήµατα που απασχολούν την ανθρωπότητα τα τελευταία
χρόνια. Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα
(78,4%) ενδιαφέρεται «πολύ» για τα κρίσιµα περιβαλλοντικά προβλήµατα, ένα µι-
κρότερο ποσοστό (16,9%) ενδιαφέρεται έστω και «λίγο» και µια µειονότητα (4,5%)
«καθόλου». 

Στη δεύτερη ερώτηση ζητήθηκε από τους µαθητές να ιεραρχήσουν, από ένα πί-
νακα που τους δόθηκε, τα σπουδαιότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα της εποχής
µας. Από τις απαντήσεις προέκυψε ότι κατά σειρά σπουδαιότητας οι µαθητές αξιο-
λόγησαν ως τα πλέον κρίσιµα προβλήµατα τη «Ρύπανση του αέρα»  σε ποσοστό
68,2% και την «Τρύπα του όζοντος» σε ποσοστό 67,4%. Τρίτο σε σειρά σπουδαι-
ότητας περιβαλλοντικό πρόβληµα θεωρήθηκε η «Καταστροφή των δασών» από το
54,3% των µαθητών. Ακολούθησαν  τα «Βιοµηχανικά/πυρηνικά απόβλητα» σε πο-
σοστό 44,6%, η «Ρύπανση ακτών/θαλασσών» 39%, τα «Απορρίµµατα» 32%, η
«Εξάντληση φυσικών πόρων για παραγωγή ενέργειας» 29,1%, οι «Κλιµατικές αλ-
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λαγές» 28,3%, η «Ρύπανση υδάτινων πόρων» 28,2%, η «Λειψυδρία» 26,4%, η
«Υποβάθµιση της ποιότητας των τροφίµων» 23,5%, η «Μείωση βιοποικιλότη-
τας/Εξαφάνιση των ειδών» 23,1% και τέλος η «Ρύπανση εδαφών/φυτοφάρµακα»
20,8%. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα πανελλαδικής δηµοσκόπησης που πραγµατο-
ποίησε η εταιρεία Alternative για λογαριασµό της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης
µε την επωνυµία «Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και
της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» το 2005, το 73,4% των 2.000 ατόµων που ερωτή-
θηκαν, ηλικίας 13-70 ετών, απάντησε ότι ενδιαφέρεται «αρκετά» έως «πολύ» για
τα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Αξιοσηµείωτο ήταν ότι τα τρία κυριότερα περιβαλ-
λοντικά προβλήµατα που απασχολούν τους Έλληνες είναι η ατµοσφαιρική ρύ-
πανση (71,4%), τα απορρίµµατα  (34,3%) και η ρύπανση των ακτών/θαλασσών
(33%). Ακολουθεί η ρύπανση των υδάτινων πόρων (24,2%), η καταστροφή των
δασών και οι πυρκαγιές (23,8%), η τρύπα του όζοντος (20,7%), τα βιοµηχανικά
απόβλητα (17,1%), τα επικίνδυνα τρόφιµα (12,7%), η αλλαγή του κλίµατος
(12,6%), η εξαφάνιση ειδών  ζώων και φυτών (8%), τα φυτοφάρµακα (6 %) και
τέλος η µείωση υδάτινων πόρων/λειψυδρία (3,4%). Σε παλαιότερη έρευνα που διε-
ξήχθη το 2001 η ρύπανση υδάτινων πόρων και τα φυτοφάρµακα δεν είχαν ανα-
φερθεί καθόλου από τους ερωτηθέντες.  

Συγκρίνοντας τα παραπάνω αποτελέσµατα µε τα ευρήµατα της παρούσας  έρευ-
νας διαπιστώνεται συνάφεια µεταξύ των απόψεων του γενικού και του µαθητικού
πληθυσµού, καθώς η ατµοσφαιρική ρύπανση, η καταστροφή των δασών και η τρύπα
του όζοντος είναι τα πλέον σηµαντικά ζητήµατα/προβλήµατα. Αξιοσηµείωτο είναι
το γεγονός ότι ενήλικες και µαθητές δεν αξιολογούν τις Κλιµατικές Αλλαγές µέσα
στα τρία σπουδαιότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα.

Στην τρίτη ερώτηση ζητήθηκε από τους µαθητές  να δηλώσουν την κύρια πηγή
ενηµέρωσής τους σχετικά µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Από τα αποτελέ-
σµατα διαπιστώθηκε ότι τα Μ.Μ.Ε. αξιολογήθηκαν πρώτα από την πλειονότητα
των µαθητών, ενώ το σχολείο αναφέρθηκε µόλις από το 18,1%, γεγονός που θέτει
προβληµατισµούς σχετικά µε την προσφορά της εκπαίδευσης στα παραπάνω θέ-
µατα.

Στην τέταρτη ερώτηση ζητήθηκε από τους µαθητές να χαρακτηρίσουν τις πα-
ρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες. Οι απαντήσεις των µαθητών αποτυ-
πώνονται ως εξής:

Η πρόταση «Χωρίς τη χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων δεν µπορούν να
παραχθούν γεωργικά προϊόντα» χαρακτηρίστηκε ως λανθασµένη από την πλει-
ονότητα των µαθητών (83,91%), ενώ από ένα µικρότερο ποσοστό (15,14%) θε-
ωρήθηκε ως σωστή.
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Η πρόταση: «Η τεχνολογική εξέλιξη και τα προϊόντα της επιβαρύνουν ανεξαι-
ρέτως το περιβάλλον» προκάλεσε σχεδόν ισοδύναµους και αντίθετους χαρα-
κτηρισµούς, αφού θεωρήθηκε ως λανθασµένη από τους µισούς µαθητές
(49,05%) και ως σωστή από τους άλλους µισούς (49,05%). 
Η πρόταση: «Η παραγωγή ενέργειας συνεπάγεται αυτοµάτως πρόκληση ρύ-
πανσης» θεωρήθηκε ως λανθασµένη από την πλειονότητα των µαθητών
(76,66%), ενώ από ένα µικρότερο ποσοστό (21,29%) ως σωστή. 
Η πρόταση: «Τα µεταλλαγµένα τρόφιµα δεν ενέχουν αποδεδειγµένα κανέναν
κίνδυνο για την υγεία» θεωρήθηκε ως λανθασµένη από την πλειονότητα των
µαθητών (80,28%), ενώ από ένα µικρότερο ποσοστό µαθητών (17,98%) ως
σωστή.
Η πρόταση: «Η ανακύκλωση οδηγεί σε εξοικονόµηση ενέργειας» θεωρήθηκε
από µεγάλη πλειονότητα µαθητών (79,97%) ως σωστή, ενώ από ένα µικρότερο
ποσοστό (17,67%) επιλέχθηκε η αντίθετη άποψη. 
Η πρόταση: «Η οικονοµική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος είναι
αντικρουόµενες ενέργειες» προκαλεί αντίθετους χαρακτηρισµούς, αφού σχε-
δόν οι µισοί (51,74%) µαθητές τη θεώρησαν ως σωστή και οι υπόλοιποι
(46,53%) ως λανθασµένη. 
Τέλος, µε την πρόταση: «Ο υπερπληθυσµός συντελεί στην οικολογική κρίση»
βρέθηκε να συµφωνεί το 76,03% των µαθητών, ενώ διαφωνεί το 22,40%. 

Στην πέµπτη ερώτηση ζητήθηκε από τους µαθητές να επιλέξουν από τέσσερις εναλ-
λακτικές απαντήσεις τι σηµαίνει ο όρος «Αειφόρος Ανάπτυξη». Από την αποδελ-
τίωση των ερωτηµατολογίων διαπιστώθηκε ότι οι µισοί περίπου µαθητές (52,9%)
επέλεξαν ως απάντηση: «η ανάπτυξη που βασίζεται στην ορθολογική διαχείριση
των φυσικών πόρων, έτσι ώστε να υπάρχουν για τις επόµενες γενιές». Σηµαντικό,
όµως, είναι το ποσοστό εκείνων που ή δεν απάντησαν (35,5%) ή είχαν εναλλακτι-
κές-λανθασµένες απόψεις (10,4%), όπως: «Αειφόρος είναι η ανάπτυξη που επι-
τυγχάνεται χωρίς τη χρήση τεχνολογικών µέσων» ή «Αειφόρος είναι η ανάπτυξη
που προσβλέπει στην προστασία της χλωρίδας και της πανίδας».

Στο βιβλίο Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστηµών της Β’ τάξης και συγκεκριµένα
στην παράγραφο 6.5 «Αειφορική Ανάπτυξη και Περιβαλλοντική Αγωγή» (σ. 215)
αναφέρεται ότι … οι νέες κοινωνικές, οικονοµικές και αναπτυξιακές κατευθύνσεις
προβάλλουν την αειφόρο ανάπτυξη ως αυτή που ικανοποιεί τις ανάγκες του πα-
ρόντος, χωρίς να υπονοµεύει την ικανότητα που χρειάζονται οι µελλοντικές γε-
νιές για να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Συνεπώς, η Αειφόρος Ανάπτυξη
εξασφαλίζει τη διαρκή αξιοποίηση των φυσικών πόρων, χωρίς να προκαλεί µόνι-
µες και µη αναστρέψιµες – περιβαλλοντικά ζηµιογόνες – µεταβολές.
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Στο βιβλίο ∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων της Β’ τάξης και συγκεκριµένα στην πα-
ράγραφο 2.2 «Φυσικοί Πόροι και Αειφόρα Ανάπτυξη» αναφέρεται ότι …, µια αει-
φόρα κοινωνία ρυθµίζει έτσι την οικονοµία της και το µέγεθος του πληθυσµού της,
ώστε να µην υπερβαίνει τις δυνατότητες που έχει ο πλανήτης για να απορροφά τις
ζηµιές που προκαλούνται στο περιβάλλον, να ξαναδηµιουργεί τους πόρους του και
να υποστηρίζει τη ζωή για χιλιάδες χρόνια.

Στη συνέχεια οι µαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά µε το ποιες µορ-
φές/πηγές ενέργειας είναι ανανεώσιµες. Από την αποδελτίωση των απαντήσεων
διαπιστώθηκε ότι ένα σηµαντικό ποσοστό (73,2%) µαθητών απάντησε ότι ανανε-
ώσιµες πηγές ενέργειας είναι η Ηλιακή, το 66,1% η Αιολική και το 34,4% η Γεω-
θερµία. ∆ιαπιστώθηκε, όµως, ότι στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας οι µαθητές
συµπεριέλαβαν το Φυσικό Αέριο (23,4%), την Πυρηνική Ενέργεια (12,7%) αλλά
και το πετρέλαιο (10,1%). 

Στο βιβλίο Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστηµών της Β’ τάξης, Κεφάλαιο 7:
«Ήπιες µορφές ενέργειας» αναφέρονται ως ανανεώσιµες πηγές η Ηλιακή Ενέρ-
γεια, η Αιολική, η Υδραυλική καθώς και η Ενέργεια της Βιοµάζας. Ενώ στη σε-
λίδα 237 αναφέρεται ως ανανεώσιµη πηγή ενέργειας και η Γεωθερµία.

Στην επόµενη ερώτηση, αν η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι αναστρέψιµη
µε τη χρήση της Τεχνολογίας, περισσότεροι από τους µισούς µαθητές απάντησαν
«Συµφωνώ» (54,8%) ή «Συµφωνώ πολύ» (14,2%) µε την άποψη, ενώ «∆ιαφωνεί» ή
«∆ιαφωνεί πολύ» το 25% και το 16,1% αντίστοιχα των µαθητών. 

Στην όγδοη ερώτηση: Τι εννοούµε µε τον όρο «κλιµατικές αλλαγές;», το
82,8% των µαθητών επέλεξε την απάντηση «η µεταβολή των συνήθων καιρικών
συνθηκών», το 6,9%, το «φαινόµενο του θερµοκηπίου» και το 4,3% η «τρύπα
του όζοντος». ∆εν απάντησε 5,9% των µαθητών. 

Στην ένατη ερώτηση: «Πόσο µπορείς µε την προσωπική σου δράση να συµβά-
λεις στην επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων;», η πλειονότητα των µαθητών
απάντησε «λίγο» το 52,6% ή «καθόλου»  το 12,4%, ενώ «πολύ» το 26,4%  ή «παρά
πολύ» το 8,6%.

Στη δέκατη ερώτηση: «Συµφωνείς ότι η τήρηση της νοµοθεσίας θα συµβάλλει
στην προστασία του περιβάλλοντος;», οι απαντήσεις των µαθητών διχάστηκαν,
αφού οι µισοί (49,3%) συµφώνησαν «Πολύ» ή «Πάρα πολύ» και οι άλλοι µισοί
(50,6%)  διαφωνούν µε την πρόταση. 

Στην τελευταία ερώτηση: «Τι πιστεύεις για τους ανθρώπους που ασχολούνται µε
το περιβάλλον;», σηµαντικό ποσοστό των µαθητών (68,5%) απάντησε ότι πρόκει-
ται για «προβληµατισµένα άτοµα» σχετικά µε το τι συµβαίνει στο περιβάλλον, ενώ
ένα µικρό ποσοστό (8,5%) οµολόγησε ότι του «είναι αδιάφοροι» και ένα µικρότερο
ποσοστό (3%) ότι «παραπονούνται χωρίς να υπάρχει λόγος».
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Ολοκληρώνοντας αυτή την ενότητα ζητήθηκε από τους µαθητές να διατυπώ-
σουν τις απόψεις τους σχετικά µε τις παρακάτω υποθέσεις: 

1η Υπόθεση: Αν εισαχθεί ένα µάθηµα µε αντικείµενο τα κρίσιµα περιβαλ-
λοντικά ζητήµατα, σε ποια τάξη νοµίζετε ότι πρέπει να διδάσκεται; Από τα απο-
τελέσµατα διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των µαθητών (75,3%) δήλωσε την
Α’ τάξη του Λυκείου, όπου εικάζεται ότι δεν έχει ακόµη αρχίσει η πίεση της
προετοιµασίας για τις εξετάσεις εισαγωγής τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.
Ένα µικρότερο ποσοστό µαθητών (15,2%) δήλωσε να παραµείνει στη Β’ τάξη
αλλά να είναι υποχρεωτικό και ένα ακόµη µικρότερο ποσοστό (9%) στην Γ’ τάξη
του Λυκείου. 

2η Υπόθεση: Αν εισαχθεί ένα µάθηµα µε αντικείµενο τα κρίσιµα περιβαλ-
λοντικά ζητήµατα, να είναι µάθηµα υποχρεωτικό ή επιλογής; Η πλειονότητα των
µαθητών (83,2%) δήλωσε ότι ένα µάθηµα µε αντικείµενο τα κρίσιµα περιβαλ-
λοντικά θέµατα θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για όλους τους µαθητές. 

3η Υπόθεση: Αν  εισαχθεί ένα µάθηµα µε αντικείµενο τα κρίσιµα περιβαλ-
λοντικά ζητήµατα, πώς θα ήθελες να εξετάζεται; Στο εν λόγω µάθηµα οι περισ-
σότεροι µαθητές δήλωσαν να εξετάζονται µε την κατάθεση εργασίας (79,9%),
ενώ ένα πολύ µικρότερο ποσοστό (8,1%) να εξετάζεται µε γραπτές εξετάσεις. 

6. ∆ιασταύρωση αποτελεσµάτων 

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε, επίσης, η συσχέτιση διάφορων παραµέτρων
(Φύλο, Αστικότητα, Βαθµός Προαγωγής, Κατεύθυνση Μαθηµάτων) µε τις ερωτή-
σεις που αφορούσαν στο ενδιαφέρον, τις γνώσεις και τις στάσεις των µαθητών για
να διερευνηθεί αν και κατά πόσο υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ τους (Στατιστικά
σηµαντικό p<0,05). Από τη διασταύρωση των στοιχείων διαπιστώθηκε  ότι:

Α. Ως προς το φύλο 

- Συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα που αφορούσαν στο φύλο και στη συµµετοχή
των µαθητών στην υλοποίηση προγραµµάτων Π.Ε., σηµειώθηκε στατιστικά ση-
µαντική διαφορά (p=0,003<0,05) µεταξύ αγοριών και κοριτσιών, όπου τα κο-
ρίτσια είχαν εµφανώς µεγαλύτερη συµµετοχή. 

- Συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις ερωτήσεις που αφο-
ρούσαν στο φύλο των µαθητών και στο ενδιαφέρον τους για τα κρίσιµα περι-
βαλλοντικά ζητήµατα της εποχής µας, διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική
διαφορά (p=0,001<0,05), µε τα κορίτσια να επιδεικνύουν µεγαλύτερο ενδια-
φέρον από τους συµµαθητές τους.
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- Συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις ερωτήσεις που
αφορούσαν στο φύλο των µαθητών και στη στάση τους απέναντι στην προ-
στασία του περιβάλλοντος, διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά
(p=0,001<0,05) µεταξύ των απαντήσεων των  κοριτσιών και των αγοριών,
µε τα κορίτσια να ενδιαφέρονται περισσότερο από τα αγόρια. 

- Συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων που αφορούσαν στο φύλο και
στη στάση απέναντι στη νοµοθεσία για το περιβάλλον, δεν διαπιστώθηκε στα-
τιστικά σηµαντική διαφορά. 

Β. Ως προς την αστικότητα 

- Συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα που αφορούσαν στην αστικότητα της πε-
ριοχής και στη συµµετοχή των µαθητών στην υλοποίηση προγραµµάτων Π.Ε.,
δεν σηµειώθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά, εκτός από την περίπτωση
όπου οι µαθητές των αστικών Λυκείων είχαν εµφανώς µικρότερη συµµετοχή
σε αντίστοιχα προγράµµατα.

- Συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα που αφορούσαν στην αστικότητα και στη διά-
κριση των πηγών/µορφών ενέργειας, δεν σηµειώθηκε στατιστικά σηµαντική
διαφορά αλλά οι µαθητές των αστικών Λυκείων σε µεγαλύτερο ποσοστό διέ-
κριναν ποιες µορφές ενέργειας είναι ανανεώσιµες ή όχι.

Γ. Ως προς τον βαθµό προαγωγής από τη Β’ στη  Γ’ τάξη  

- Συνδυάζοντας τον βαθµό προαγωγής των µαθητών και το ενδιαφέρον τους για
τα περιβαλλοντικά ζητήµατα, παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά
µεταξύ των µαθητών που είχαν καλύτερες επιδόσεις σχετικά µε την εκδήλωση
ενδιαφέροντος για τα εν λόγω ζητήµατα και εκείνων µε βαθµό προαγωγής
«ανεπαρκώς».

- Συνδυάζοντας τον βαθµό προαγωγής των µαθητών και της συµµετοχής τους
στην υλοποίηση προγραµµάτων Π.Ε., σηµειώθηκε στατιστικά σηµαντική δια-
φορά µεταξύ των βαθµολογικά καλύτερων µαθητών στη συµµετοχή σε αντί-
στοιχα προγράµµατα και εκείνων µε µικρότερες επιδόσεις.

- Συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις ερωτήσεις που αφο-
ρούσαν στον βαθµό προαγωγής και στην κατανόηση του όρου «αειφόρος ανά-
πτυξη», διαπιστώθηκε µία σηµαντικά κλιµακούµενη αύξηση του ποσοστού των
ορθών απαντήσεων υπέρ των βαθµολογικά καλύτερων µαθητών.

- Συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα µεταξύ του βαθµού προαγωγής και της διά-
κρισης των πηγών/µορφών ενέργειας σε ανανεώσιµες και µη, διαπιστώθηκε ότι
όσο υψηλότερη ήταν η σχολική επίδοσή τους τόσο µεγαλύτερο ποσοστό µα-
θητών διέκρινε ποιες µορφές ενέργειας είναι ανανεώσιµες ή όχι. 
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∆. Ως προς την Κατεύθυνση σπουδών

- Συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα µεταξύ  της κατεύθυνσης σπουδών και του
ενδιαφέροντος των µαθητών για το περιβάλλον, δεν διαπιστώθηκε στατι-
στικά σηµαντική διαφορά, παρά µόνο στο ότι οι µαθητές της Τεχνολογικής
Κατεύθυνσης είχαν αθροιστικά ελαφρά µεγαλύτερο ποσοστό αρνητικού εν-
διαφέροντος για το περιβάλλον από τους µαθητές των δύο άλλων κατευ-
θύνσεων.

- Συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα µεταξύ κατεύθυνσης σπουδών και στάσης
απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος, δεν διαπιστώθηκε στατιστικά ση-
µαντική διαφορά, εκτός του ότι οι µαθητές της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
είχαν αυξηµένο ποσοστό αρνητικής στάσης σε σχέση µε τους µαθητές των δύο
άλλων κατευθύνσεων.

- Συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα µεταξύ κατεύθυνσης σπουδών και της πρό-
τασης αν οι µαθητές πιστεύουν ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι ανα-
στρέψιµη µε τη χρήση της τεχνολογίας, δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική
διαφορά, εκτός του ότι οι µαθητές της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης είχαν αρ-
νητική στάση σε σχέση µε τους µαθητές των δύο άλλων κατευθύνσεων. 

- Συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα µεταξύ της κατεύθυνσης σπουδών και της
στάσης των µαθητών απέναντι στη νοµοθεσία για την προστασία του περι-
βάλλοντος, δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά.

7. Κατακλείδα 

Στην εργασία αυτή έγινε µια προσπάθεια να καταγραφεί ο βαθµός λειτουργικής
διεισδυτικότητας του Πολυεπιστηµονικού και ∆ιεπιστηµονικού Μοντέλου και η
συµβολή τους στη διαµόρφωση της περιβαλλοντικής παιδείας των µαθητών που
ολοκληρώνουν τη δωδεκαετή φοίτησή τους στην εκπαίδευση. Από τις απαντήσεις
των µαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών (Σπυροπούλου κ.ά., 2007), επισηµαί-
νονται τα ακόλουθα: 

Ως προς την οικοδόµηση γνώσεων, διαφαίνεται ότι ο βαθµός διάχυσης εν-
νοιών  και ζητηµάτων του περιβάλλοντος στα σχολικά εγχειρίδια δεν είναι επαρ-
κής σε όλα τα µαθήµατα. Επιπροσθέτως, το επίπεδο γνώσεων των µαθητών σε
θέµατα και ζητήµατα του περιβάλλοντος αυξάνεται κλιµακούµενο είτε µε τον
βαθµό της επίδοσής τους σε όλα τα µαθήµατα είτε ανάλογα µε το προσωπικό εν-
διαφέρον τους. 

Ως προς τη διαµόρφωση στάσεων και ενεργητικής παρέµβασης σε ατοµικό και
συλλογικό επίπεδο απέναντι στο Περιβάλλον τα αποτελέσµατα δεν είναι ενθαρ-
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ρυντικά. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η θεώρηση των µαθητών ότι δεν αρκεί η
ατοµική και η συλλογική προσπάθεια για την προστασία του Περιβάλλοντος. Πα-
ράλληλα, η τεχνολογία και η τήρηση της νοµοθεσίας είναι οι «λύσεις» στην επί-
λυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Στο σηµείο αυτό παρατηρείται, επιπλέον,
µια αντίφαση στις απαντήσεις των µαθητών, καθώς το ποσοστό εκείνων που θεω-
ρούν επιβεβληµένη την ενασχόληση µε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος
είναι υψηλό, ενώ το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι επέλεξαν τα µαθήµατα περιβαλ-
λοντικού περιεχόµενου είναι πολύ χαµηλό.  

Σε ό,τι αφορά στη συµµετοχή των µαθητών σε προγράµµατα Π.Ε., από τα απο-
τελέσµατα της έρευνας αλλά και από άλλες σχετικές έρευνες, διαφαίνεται ότι η
πλειονότητα των µαθητών δεν συµµετέχει στην υλοποίηση προγραµµάτων εξαιτίας
της έλλειψης χρόνου και του άγχους των εξετάσεων για την εισαγωγή τους στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (Μάναλης κ.ά., 2005). 

Συµπερασµατικά, το Πολυεπιστηµονικό Μοντέλο επιτυγχάνει ενδεχοµένως
στην οικοδόµηση γνώσεων, παρουσιάζει, όµως, αδυναµίες όσον αφορά στην
εφαρµογή της γνώσης και στη διαµόρφωση στάσεων και ενεργητικής συµµετο-
χής των µαθητών στην προστασία του Περιβάλλοντος. Σε ό,τι αφορά στη λει-
τουργική διεισδυτικότητα του ∆ιεπιστηµονικού Μοντέλου, τα µαθήµατα
Επιλογής δεν αντιµετωπίζονται ως µαθήµατα «αιχµής», ενίοτε δε η επιλογή τους
γίνεται για λόγους «ευκολίας» και όχι για λόγους ενδιαφέροντος.

Εξετάζοντας τις απόψεις των µαθητών σε θέµατα µελλοντικού σχεδιασµού της
λειτουργίας του Γενικού Λυκείου, διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των µαθητών
εκδηλώνει την επιθυµία εισαγωγής υποχρεωτικού µαθήµατος µε αντικείµενο τα
κρίσιµα περιβαλλοντικά ζητήµατα και προβλήµατα αντί του µαθήµατος Επιλογής.
Εάν την ανωτέρω προτίµηση/επιθυµία εκλάβουµε ως πρόταση εποικοδοµητικότε-
ρης εφαρµογής του ∆ιεπιστηµονικού Μοντέλου στη λυκειακή εκπαίδευση, µπο-
ρούµε να υποθέσουµε ότι η γενικευµένη εφαρµογή του στο Γενικό Λύκειο,
παράλληλα µε το Μοντέλο του «εµβολιασµού», ενδεχοµένως να έχει τα προσδο-
κώµενα αποτελέσµατα. Η πρόταση αυτή πιθανόν να οδηγούσε την Π.Ε. στη θέση
που της αρµόζει στο εκπαιδευτικό σύστηµα ως αρωγού της διδασκαλίας ενός µα-
θήµατος Γενικής Παιδείας ανάλογου περιεχοµένου. Προς αυτήν την κατεύθυνση
συνάδει η άποψη ότι ο σκοπός του Λυκείου είναι να προσφέρει παιδεία στους αυ-
ριανούς ενεργούς πολίτες της χώρας και να µην περιορίζεται στην προετοιµασία
των µαθητών για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.

Ολοκληρώνοντας, επειδή η εκπαίδευση οφείλει να προσαρµόζεται στις εξελί-
ξεις που απαιτεί µια σύγχρονη κοινωνία και αφού η ενηµέρωση και ευαισθητο-
ποίηση των µαθητών σε κρίσιµα περιβαλλοντικά ζητήµατα εξαρτάται σε µεγάλο
βαθµό από τις γνώσεις και τις στάσεις τους να χειριστούν ανάλογα θέµατα, ένα
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πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η εισαγωγή ενός υποχρεωτικού µα-
θήµατος στο Λύκειο. Σκοπός του εν λόγω µαθήµατος θα είναι η ενίσχυση της παι-
δευτικής αυτοτέλειας και του µορφωτικού χαρακτήρα του Λυκείου, ώστε η θεσµική
λειτουργία του να συµβάλει στη διεύρυνση των γνώσεων, στην καλλιέργεια αρχών
και αξιών και στην ανάπτυξη θετικών στάσεων και συµπεριφορών των µαθητών
και αυριανών ενεργών πολιτών απέναντι στο Περιβάλλον*.

Βιβλιογραφία

Αθανασάκης, Α., Κουσουρής, Θ., & Κονταράτος, Σ. (1998). Αρχές Περιβαλλοντι-
κών Επιστηµών, Β’ τάξης Ενιαίου Λυκείου. Αθήνα: Ο.Ε.∆.Β.

Βούτσινος, Γ., Κοσµάς, Κ., Καλκάνης, Γ., & Σούτσας, Κ. (1998). ∆ιαχείριση Φυσι-
κών Πόρων, Β’ τάξης Ενιαίου Λυκείου. Αθήνα: Ο.Ε.∆.Β.   

Γαλανός, Φ., & Αλµπάνης, Κ. (1993). Η αειφορία και οι επιδράσεις της στα δάση,
το περιβάλλον και την οικονοµία. Αθήνα: Επτάλοφος Α.Ε.Β.Ε.

Γιάνναρου, Λ. (2005, 14 Απριλίου). Πού εξαντλείται η περιβαλλοντική  µας συνεί-
δηση; Η Καθηµερινή. Επικαιρότητα, σ. 7.

Κ.Ε.Ε. (2006). Ανάπτυξη και προτυποποίηση δεικτών και κριτηρίων για την Απο-
τύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε επίπεδο Σχολικών Μονάδων.
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γ’ ΚΠΣ.

Μάναλης, Π., Μαργαρίτη, Σ., Σούρµπη, Α., Πλατανιστιώτη, Σ., & Μακρίδης, Γ.
(2005). Ο παράγων «χρόνος» στα σχολικά προγράµµατα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης. Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ισθµός Κορίνθου.

Παρασκευόπουλος, Ι. (1993). Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας, τόµοι 1 και 2.
Αθήνα: Αυτοέκδοση.

Σκούλλος, Μ. (2003). Μεθοδολογία για την Εφαρµογή εκπαιδευτικών υλικών στην
Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Πρακτικά Επιµορφωτικού
Σεµιναρίου, 23-26 Οκτωβρίου, Χηµικό Τµήµα, Πανεπιστήµιο Αθηνών.

Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων

42

* Ευχαριστίες

1. Στην αποδελτίωση των ερωτηµατολογίων και στη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων συµµε-
τείχαν η Αγάπη Βαβουράκη, Πάρεδρος ε.θ. του Π.Ι. και οι εκπαιδευτικοί Σοφία Κονταξάκη, Γιώρ-
γος Ρούσσος, Ρόζα Αντωνακάκη, Σαράντος Μπούρας, Αλεξάνδρα Κοσκολού, Αγγελική Λαδά, τους
οποίους ευχαριστώ θερµά για τη συνεργασία.

2. Η εργασία αφιερώνεται στους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των 156 Ενιαίων
Λυκείων που συµµετείχαν στην έρευνα, τους οποίους ευχαριστώ θερµά. 

05SPYROPOULOU:Layout 1  6/22/09  2:39 PM  Page 42



Σπυροπούλου, ∆., Αντωνακάκη, Τ., Κονταξάκη, Σ., & Μπούρας, Σ. (2007). Η συµ-
βολή της λυκειακής εκπαίδευσης στη διαµόρφωση περιβαλλοντικής παιδείας
των µαθητών: Απόψεις και προτάσεις των εκπαιδευτικών. Επιθεώρηση Εκ-
παιδευτικών Θεµάτων, 12, 69-85.

Υπ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι. (1999). Ενιαίο Λύκειο, Τεχνολογικά - Επαγγελµατικά Εκπαιδευ-
τήρια, Το Νοµοθετικό Πλαίσιο. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Υπ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι. (2000). Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.) για
την Πρωτοβάθµια και τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Αθήνα: Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο.

UNESCO - UNEP (1994). International Environmental Education Programme. En-
vironmental Series 22: A Discussion Guide for UNESCO Training Seminars on
Environmental Education.

UNESCO - EPD -97/CONFERNCE 401/CLD.2 (1997). Περιβάλλον και Κοινωνία:
Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για την Αειφορία. Θεσσαλο-
νίκη, Ελλάδα 8-12 ∆εκεµβρίου 1997.

UNESCO (2007). Highlights on DESD Progress Date.

Η λειτουργική διεισδυτικότητα του Πολυεπιστηµονικού και ∆ιεπιστηµονικού Μοντέλου

43

05SPYROPOULOU:Layout 1  6/22/09  2:39 PM  Page 43



Παράρτηµα

Ενδεικτικοί πίνακες

Πίνακας 1 Ενασχόληση µε θέµατα περιβάλλοντος στο σχολείο

Στο πλαίσιο µαθηµάτων Frequency Percent

Χηµεία 133 5,4

Φυσική 181 7,3

Βιολογία 383 15,5

Άλλο µάθηµα 103 4,2

Στο πλαίσιο συµµετοχής σε προγράµµατα Π.Ε. Frequency Percent

στο ∆ηµοτικό 580 23,5

στο Γυµνάσιο 839 34,0

στο Λύκειο 388 15,7

Ποτέ 597 24,2

Πίνακας 2 ∆ιάχυση εννοιών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα µαθήµατα
Κατεύθυνσης 

Frequency Percent Valid Percent Cum Percent

Valid Θεωρητική 131 5,3 5,5 5,5

Θετική 1650 66,8 68,8 74,2

Τεχνολογική 619 25,1 25,8 100,0

Total 2400 97,1 100,0

Missing System 71 2,9

Total 2471 100,0
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Πίνακας 3 Εννοιολογικό περιεχόµενο  του όρου «αειφόρος ανάπτυξη»

Valid Cum
Frequency Percent Percent Percent

Valid Ανάπτυξη χωρίς τη
χρήση τεχνολογικών 
µέσων 134 5,4 5,6 5,6

Ανάπτυξη µε 
ορθολογική διαχείριση
των πόρων ώστε να
υπάρχουν για τις
επόµενες γενιές 1273 51,5 52,9 58,4

Ανάπτυξη µε προστασία 
της χλωρίδας και
της πανίδας 123 5,0 5,1 63,5

∆εν γνωρίζω 878 35,5 36,5 100,0

Total 2408 97,5 100,0

Missing System 63 2,5

Total 2471 100,0

Πίνακας 4 Τι εννοούµε µε την έκφραση «κλιµατικές αλλαγές»;

Frequency Percent Valid Percent Cum Percent

Valid Τη µεταβολή των 
συνήθων καιρικών 
συνθηκών 1995 80,7 82,8 82,8

Το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου 167 6,8 6,9 89,7

Την τρύπα 
του όζοντος 104 4,2 4,3 94,1

∆εν γνωρίζω 143 5,8 5,9 100,0

Total 2409 97,5 100,0

Missing System 62 2,5

Total 2471 100,0
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Πίνακας 5 Η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι αναστρέψιµη µε τη χρήση της
Τεχνολογίας

Frequency Percent Valid Percent Cum Percent

Valid Συµφωνώ πολύ 343 13,9 14,2 14,2

Συµφωνώ 1327 53,7 54,8 69,0

∆ιαφωνώ 605 24,5 25,0 93,9

∆ιαφωνώ πολύ 147 5,9 6,1 100,0

Total 2422 98,0 100,0

Missing System 49 2,0

Total 2471 100,0

Πίνακας 6 Η τήρηση της νοµοθεσίας θα συµβάλλει στην προστασία του περιβάλ-
λοντος 

Frequency Percent Valid Percent Cum Percent

Valid Συµφωνώ πολύ 575 23,3 23,8 23,8

Συµφωνώ 615 24,9 25,5 49,3

∆ιαφωνώ 797 32,3 33,0 82,4

∆ιαφωνώ πολύ 425 17,2 17,6 100,0

Total 2412 97,6 100,0

Missing System 59 2,4

Total 2471 100,0

Πίνακας 7 Πόσο µπορείς ο ίδιος να συµβάλεις στην επίλυση περιβαλλοντικών προ-
βληµάτων;  

Frequency Percent Valid Percent Cum Percent

Valid Καθόλου 301 12,2 12,4 12,4

Λίγο 1271 51,4 52,6 65,0

Πολύ 639 25,9 26,4 91,4

Πάρα πολύ 207 8,4 8,6 100,0

Total 2418 97,9 100,0

Missing System 53 2,1

Total 2471 100,0
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