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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Επιστηµονική Έρευνα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ελλιπής κατάρτιση στη θεωρία και την πρακτική της Π.Ε. συγκαταλέγεται
ανάµεσα στις σηµαντικότερες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί
υλοποιώντας περιβαλλοντικά προγράµµατα (Παπαναούµ, 1997, ∆ασκολιά 2000,
Αγγελίδου & Κρητικού, 2005). Η απουσία της διδακτικής της Π.Ε. στη βασική
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στο παρελθόν αναµφίβολα έχει συµβάλλει στην
παραπάνω έλλειψη (Φύκαρης, 1998).
Ο ρόλος της επιµόρφωσης είναι καθοριστικός για τον εξοπλισµό των
εκπαιδευτικών µε τις κατάλληλες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση γνώσεις,
ικανότητες αλλά και στάσεις που θα τους ευαισθητοποιήσουν και ενεργοποιήσουν
περιβαλλοντικά και θα προκαλέσουν τη διάθεσή τους να αναλάβουν πρόγραµµα Π.Ε.
(Lane et al., 1994, Smith - Sebasto & Smith, 1997, Καλαϊτζίδης, 1999, Σπυροπούλου,
2001).
Για να είναι η επιµορφωτική υποστήριξη ουσιαστική θα πρέπει να µην
επιβάλλεται άνωθεν και να προηγείται η διερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών
(Βεργίδης, 1998). Ο προβληµατισµός που θα αναδειχθεί µέσα από την κριτική
διερεύνηση των προσωπικών αντιλήψεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών για τις
ανάγκες τους στην Π.Ε. µπορεί να συµβάλλει στην ποιοτική βελτίωση και προώθηση
του θεσµού της Π.Ε.
ΣΚΟΠΟΣ
Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να εντοπίσει τις επιµορφωτικές ανάγκες των
εκπαιδευτικών σε γνώσεις και ικανότητες στην Π.Ε, όπως τις αντιλαµβάνονται οι
ίδιοι και να µελετήσει την επίδραση ορισµένων παραγόντων (φύλο, ηλικία,
προϋπηρεσία, σπουδές, τόπος εργασίας, εµπειρία από την υλοποίηση προγραµµάτων
Π.Ε., συµµετοχή σε επιµορφωτικά προγράµµατα στην Π.Ε.) στη σηµαντικότητα
κατοχής τους.
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η έρευνα ήταν εµπειρική ώστε να διαπιστωθούν χαρακτηριστικά, απόψεις,
στάσεις και δραστηριότητες του συγκεκριµένου πληθυσµού σε συγκεκριµένο χώρο
και χρόνο (Κυριαζή, 1998, Cohen & Manion, 1997). Για τη συλλογή των δεδοµένων

χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο µε ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου για τη
συγκέντρωση τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών δεδοµένων και την καλύτερη
προσέγγιση των στόχων της έρευνας. Η διαµόρφωση του ερωτηµατολογίου
βασίστηκε στη σχετική βιβλιογραφία, σε σχετικές για τις επιµορφωτικές ανάγκες
έρευνες, και ακόµη στο ερωτηµατολόγιο που κατασκεύασε και χρησιµοποίησε για τις
ανάγκες της έρευνάς της η ∆ασκολιά (2000).
Στο δείγµα της έρευνας συµµετείχαν 369 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης που είχαν εµπειρία στην Π.Ε. και υπηρετούσαν σε σχολεία της ∆υτικήςΚεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.
Για τον εντοπισµό των επιµορφωτικών αναγκών σε γνώσεις και ικανότητες στην
Π.Ε. υπολογίστηκε η διαφορά ανάµεσα στην τιµή (1-5) που δόθηκε από τους
εκπαιδευτικούς για καθεµιά γνώση ή ικανότητα ως προς τη σηµαντικότητα κατοχής
τους και στην τιµή (1-5) που δόθηκε ως προς την προσωπική επάρκεια σε αυτές. Ο
υπολογισµός θετικών τιµών στις παραπάνω διαφορές καθόρισε την ύπαρξη
επιµορφωτικών αναγκών. Τέλος οι επιµορφωτικές ανάγκες σε γνώσεις και ικανότητες
ιεραρχήθηκαν µε βάση το µέγεθος της παραπάνω διαφοράς και της θέσης που είχε
κάθε γνώση και ικανότητα σε σχετικές κλίµακες αναφορικά αφενός µε τη
σηµαντικότητα κατοχής τους και αφετέρου µε την προσωπική επάρκεια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στην παρούσα ερευνητική εργασία διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί της
Α/θµιας Εκπ/σης που συµµετέχουν σε προγράµµατα Π.Ε παρουσιάζουν
επιµορφωτικές ανάγκες για πολλές γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται σε αυτά.
Επιβεβαιώνεται έτσι η σηµασία της διαρκούς και ουσιαστικής επιµόρφωσης στην
αποτελεσµατικότητα της Π.Ε. και στην προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών ευρύτερα. Αναλυτικότερα:
1. Επιµορφωτικές ανάγκες παρατηρήθηκαν σε όλες τις γνώσεις και τις ικανότητες
για την Π.Ε., ωστόσο καµία δεν θεωρήθηκε ως πολύ υψηλή επειδή η διαφορά της
µεγαλύτερης ανάγκης τόσο στις γνώσεις όσο και στις ικανότητες από τη µικρότερη
ανάγκη ήταν σχετικά µικρή. Οι µικρές διαφορές προέκυψαν ως αποτέλεσµα των
υψηλών τιµών µε τις οποίες οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους αξιολόγησαν την
προσωπική τους επάρκεια σε γνώσεις και ικανότητες.
Ωστόσο οι µεγαλύτερες επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών σε γνώσεις
στην Π.Ε., που ικανοποιούν ταυτόχρονα και τα δύο κριτήρια, αφενός δηλαδή την
υψηλή διαφορά ανάµεσα στις τιµές για τη σηµαντικότητα κατοχής και την
προσωπική επάρκεια και αφετέρου την υψηλή σειρά κατάταξης ως προς τη
σηµαντικότητα κατοχής και τη χαµηλή σειρά κατάταξης ως προς την προσωπική
επάρκεια είναι οι παρακάτω:
• Η διδακτική µεθοδολογία της Π.Ε.
• Η διαδικασία υλοποίησης ενός προγράµµατος Π.Ε.
• Οι παράγοντες για τη δηµιουργία θετικού µαθησιακού κλίµατος στην Π.Ε.
Οι µεγαλύτερες επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών σε ικανότητες στην Π.Ε.
που ικανοποίησαν ταυτόχρονα και τα δύο προηγούµενα κριτήρια, είναι οι παρακάτω:
• Η αξιοποίηση διαφορετικών διδακτικών µεθόδων και τεχνικών.
• Ο σχεδιασµός και η οργάνωση προγράµµατος Π.Ε. (προσδιορισµός σκοπών
και στόχων, επιλογή δραστηριοτήτων, καταµερισµός χρόνου…).
Το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τις παραπάνω γνώσεις και ικανότητες
ως ιδιαίτερα χρήσιµες για την αξιοποίησή τους στην Π.Ε. βρίσκεται σε απόλυτη
συµφωνία µε το θετικιστικό επιστηµονικό παράδειγµα. Στο πρότυπο αυτό ο σκοπός

της επιµόρφωσης στην Π.Ε. επικεντρώνεται στην απόκτηση των κατάλληλων
γνώσεων και διδακτικών δεξιοτήτων για αποτελεσµατική προσέγγιση των
περιβαλλοντικών ζητηµάτων (Hungerford & Volk, 1990).
Οι ελλείψεις της βασικής εκπαίδευσης φαίνεται ότι δεν συµπληρώνονται ούτε
στα επιµορφωτικά προγράµµατα της Π.Ε., όπου σύµφωνα µε την Σπυροπούλου
(2001) η µεθοδολογική και πρακτική προσέγγιση της Π.Ε., προσεγγίζεται συνήθως
όχι µε την απαιτούµενη σοβαρότητα.
Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν λίγο περισσότερο σηµαντική την κατοχή ικανοτήτων
από την κατοχή γνώσεων. Το προβάδισµα στις ικανότητες ισχύει και στην περίπτωση
αξιολόγησης της προσωπικής επάρκειας σε γνώσεις και ικανότητες. Οι εκπαιδευτικοί
δηλαδή θεωρούν τις ικανότητες συγκριτικά µε τις θεωρητικές γνώσεις λιγάκι πιο
απαραίτητες στη διδακτική πρακτική της Π.Ε. Η διαπίστωση αυτή ασφαλώς
συνδέεται µε τη διαδεδοµένη αντίληψη, ότι το έργο του δασκάλου είναι περισσότερο
πρακτική δραστηριότητα.
Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας µε εκείνα της έρευνας της
∆ασκολιά (2000), η οποία αφορά στις επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε γνώσεις και ικανότητες στην Π.Ε. παρατηρούµε τα
εξής: Παρά τις διαφορές που υπάρχουν σχετικά µε το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας,
τον πληθυσµό του δείγµατος και τη χρήση διαφοροποιηµένου ερωτηµατολογίου,
διαπιστώνεται ότι και στις δύο βαθµίδες οι εκπαιδευτικοί εµφανίζουν πολλές
επιµορφωτικές ανάγκες ως προς την Π.Ε., αλλά σε χαµηλά επίπεδα έντασης. Οι
µεγαλύτερες επιµορφωτικές ανάγκες σε γνώσεις και ικανότητες και στις δύο οµάδες
εκπαιδευτικών εντοπίζονται στους τρόπους διδακτικής πρακτικής και εφαρµογής
στην Π.Ε.
2. Σχετικά µε το δεύτερο στόχο της ερευνητικής εργασίας για τη διερεύνηση της
επίδρασης προσωπικών παραγόντων στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών στη
σηµαντικότητα κατοχής γνώσεων και ικανοτήτων, από την ανάλυση των
αποτελεσµάτων σχηµατίστηκε η παρακάτω εικόνα:
Όταν διερευνήθηκε µεµονωµένα η επίδραση του φύλου, της ηλικίας, της
προϋπηρεσίας, των σπουδών, του τόπου εργασίας, της εµπειρίας στην υλοποίηση
προγραµµάτων Π.Ε., της συµµετοχής σε επιµορφωτικά προγράµµατα στην Π.Ε., στις
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το πόσο σηµαντικές θεωρούν ορισµένες γνώσεις
και ικανότητες στην Π.Ε., στατιστικό ενδιαφέρον παρουσιάστηκε µόνο στην
περίπτωση της επίδρασης του φύλου και της προϋπηρεσίας.
Έτσι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί, και οι εκπαιδευτικοί µε λιγότερα από 5 χρόνια
υπηρεσίας αξιολόγησαν τη σηµαντικότητα τόσο της κατοχής γνώσεων όσο και της
κατοχής ικανοτήτων στην Π.Ε σε υψηλότερα επίπεδα.
Ωστόσο οι αναλύσεις πολλαπλής παλινδρόµησης έδειξαν ότι οι παράγοντες που
κυρίως επηρεάζουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη σηµαντικότητα κατοχής
γνώσεων και ικανοτήτων στην Π.Ε. συνδέονται περισσότερο µε τις προσωπικές τους
αντιλήψεις και κρίσεις για τα θέµατα αυτά και λιγότερο µε τα ιδιαίτερα προσωπικά
τους χαρακτηριστικά (ηλικία, σπουδές, τόπος εργασίας, εµπειρία στην υλοποίηση
προγραµµάτων Π.Ε κ.λπ.).
Η διαπίστωση αυτή µπορεί να εξηγηθεί, µέσω της θεωρίας του Festinger (1978)
για τη γνωστική ασυµφωνία, σύµφωνα µε την οποία τα άτοµα προσαρµόζουν τις
αντιλήψεις τους και τη συµπεριφορά τους σε σχέση µε ένα θέµα ώστε να αποφευχθεί
η ψυχολογική ένταση, που προκύπτει από την ασυµβατότητά τους.
3. Παρόλο που η εφαρµογή της Π.Ε στην Ελλάδα διανύει ήδη την τρίτη
δεκαετία και οι εκπαιδευτικοί που εφαρµόζουν προγράµµατα Π.Ε ηλικιακά και
υπηρεσιακά, όπως αποδεικνύεται από την ανάλυση των προσωπικών

χαρακτηριστικών του δείγµατος είναι ώριµοι, ωστόσο οι ίδιοι νιώθουν µη επαρκείς
και αρκετά ανασφαλείς σε ζητήµατα διδακτικής εφαρµογής της Π.Ε. Η αδυναµία
αυτή εκφράζεται έµµεσα και από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις ανοιχτές
ερωτήσεις του ερευνητικού ερωτηµατολογίου σχετικά µε τις δυσκολίες που
συναντούν υλοποιώντας προγράµµατα Π.Ε. και τα θέµατα στα οποία θα ήθελαν να
επιµορφωθούν. Τόσο οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν όσο και η θεµατολογία που
προτείνεται επικεντρώνονται σε µεγάλα ποσοστά σε ζητήµατα που αφορούν στη
διδακτική πρακτική της Π.Ε. και για το λόγο αυτό προτείνουν η επιµόρφωση στην
Π.Ε. να γίνεται σε διαρκή και συστηµατική βάση και να έχει περισσότερο βιωµατικόπρακτικό και λιγότερο θεωρητικό χαρακτήρα.
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