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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Επιστηµονική έρευνα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα τελευταία χρόνια, τα περιβαλλοντικά προβλήµατα αυξάνουν µε ραγδαίο ρυθµό. Παρ’ όλο
το σκεπτικισµό και την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων, δεν κατέστη δυνατόν να περιοριστούν
αυτά τα προβλήµατα.
Κατανοώντας την αλληλεξάρτηση των περιβαλλοντικών γνώσεων µε στάσεις, αξίες και
συµπεριφορές, κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή ερευνητικών µελετών που να προσανατολίζονται
στις διαδικασίες τροποποίησης των ήδη υπαρχουσών γνώσεων και στάσεων σε ορθές
περιβαλλοντικά συµπεριφορές µε σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη ως τη µοναδική λύση για την
αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων.
Η παρούσα εργασία προσπαθεί να ερευνήσει κατά πόσο η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, µέσα
από προγράµµατα Π.Ε. µε τη µέθοδο project µπορούν να αλλάξουν τις στάσεις των µαθητών προς
θετική συµπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον και να διαµορφώσουν υπεύθυνους πολίτες που θα
συµβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση και καταγραφή των στάσεων των
µαθητών/τριών του ∆ηµοτικού σχολείου απέναντι στο περιβάλλον γενικότερα, όσο και σε σχέση µε
την προστασία σπάνιων ειδών και αξιοποίησης περιοχών όπως της κοιλάδας του Αίθωνα. Θα
διερευνηθούν δηλαδή οι γνώσεις των παιδιών, οι στάσεις τους και η ενεργός εµπλοκή τους σε
θέµατα περιβάλλοντος πριν και µετά από την εκπόνηση προγράµµατος Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης µε τη µέθοδο project µε θέµα «Η κοιλάδα του Αίθωνα».
Οι σχετικά λίγες έρευνες για το συγκεκριµένο ζήτηµα, καθιστά την παρούσα έρευνα
σηµαντική, καθώς υπάρχει η διαπίστωση ότι οποιαδήποτε προσπάθεια τροποποίησης των στάσεων
των ανθρώπων απέναντι στο περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, θα πρέπει να ξεκινάει από τις
γνώσεις τους σχετικά µε αυτό και µε τα διάφορα οικολογικά προβλήµατα (Φώκιαλη, 2005).
ΜΕΘΟ∆ΟΣ - ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παρούσα έρευνα προσπαθεί να διερευνήσει τις στάσεις των µαθητών πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης καθώς και το γνωστικό τους υπόβαθρο σχετικά µε το περιβάλλον -τόσο τοπικό, όσο
και ευρύτερο- µέσα από προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης πριν και µετά την εκπόνησή
τους
Γι’ αυτό το λόγο αυτό επιλέχθηκε η µελέτη περίπτωσης «Η κοιλάδα του Αίθωνα» µε τη
µέθοδο project, µε στόχους τη διερεύνηση των γνώσεων και την επέκτασή τους, την ανίχνευση των
στάσεων των µαθητών και τη διαµόρφωσή τους, τους τρόπους µε τους οποίους οι µαθητές
µαθαίνουν µέσα από την τυπική εκπαίδευση µε τα προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κι
αν αυτά πετυχαίνουν τους σκοπούς τους (Αναστασάτος, 2005).
Ο βασικός πυρήνας της µελέτης µας είχε ως βασική στόχευση την καταγραφή των γνώσεων
και των στάσεων των µαθητών στα περιβαλλοντικά ζητήµατα και στο τοπικό χώρο όπου ζουν,
κινούνται και δραστηριοποιούνται, να ευαισθητοποιηθούν οικολογικά και µέσω του προγράµµατος

να γίνει επαύξηση των γνώσεών τους και των στάσεών τους σε περισσότερο φιλικές προς το
περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Παρόλο που η µελέτη περίπτωσης δεν µπορεί να γενικευτεί,
ωστόσο η αξία της είναι µεγάλη σε σχέση µε τις λειτουργίες της, την καταλληλότητα και την
επάρκειά της για τον ερευνητή (Αναστασάτος, 2005).
Επιλέχτηκε το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου διότι βρίσκεται στο ∆ήµο Αρχαγγέλου, ο
οποίος έχει στα όρια του την «Κοιλάδα του Αίθωνα». Κατασκευάστηκε το µέσο συλλογής των
δεδοµένων, δηλαδή το ερωτηµατολόγιο που περιέχει ένα εισαγωγικό κείµενο το οποίο απευθύνεται
στους µαθητές, ακολουθούν τα ατοµικά στοιχεία και τέλος οι ερωτήσεις που είναι 24 και αφορούν
τρία πεδία: γνώσεων, στάσεων, αειφορίας.
Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστηµα από τον Οκτώβριο µέχρι και τον Απρίλιο του
σχολικού έτους 2005-2006.
Τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν πριν από την εκπόνηση του προγράµµατος (περίοδος
αρχές Οκτωβρίου), και µετά την πραγµατοποίηση του προγράµµατος (περίοδος τέλος Απριλίου),
αφού έγιναν οι απαραίτητες αποσαφηνίσεις.
Ακολούθησε η εκπόνηση του προγράµµατος «Κοιλάδα του Αίθωνα» διάρκειας 7 µηνών.
Καθορίστηκε ο σκοπός του προγράµµατος καθώς και οι επιµέρους στόχοι, ο ρόλος του δασκάλου,
ο χωρισµός σε οµάδες, και οι δραστηριότητες σε κάθε µάθηµα στα πλαίσια της διαθεµατικότητας.
Ακολουθήθηκαν οι φάσεις του project όπως αναφέρονται στο θεωρητικό µέρος της παρούσας
εργασίας και τέλος έγινε η αξιολόγηση. (Κόνσολας, 2005).
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδωσαν στοιχεία κατά πόσο ένα πρόγραµµα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης µπορεί να διαµορφώσει στάσεις και τάσεις συµπεριφοράς θετικές απέναντι στο
περιβάλλον, στα σπάνια ζώα και γενικά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της
αειφόρου ανάπτυξης. Στη βάση αυτή τέθηκαν από την αρχή τα ερωτήµατα της έρευνας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στο πλαίσιο της ερευνητικής µας εργασίας, µπορούµε να διατυπώσουµε τα εξής
συµπεράσµατα:
Οι µαθητές/τριες που συµµετείχαν στην παρούσα έρευνα ως επί το πλείστον, είχαν το
θεωρητικό υπόβαθρο για θέµα σχετικά µε το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, χωρίς
όµως να γνωρίζουν λεπτοµέρειες και βασικές έννοιες γύρω από αυτό.
Παρ’ όλο που οι µαθητές/τριες γνωρίζουν έννοιες σχετικές µε το περιβάλλον, ωστόσο δεν
έχουν αποσαφηνίσει βασικές έννοιες, όπως βιοποικιλότητα, προστατευόµενες περιοχές, αειφορία.
Οι µαθητές/τριες κατείχαν αποσπασµατικές γνώσεις οι οποίες µετά την πραγµατοποίηση του
Π.Π.Ε. στο µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών που συµµετείχαν σε αυτό έγιναν κατανοητά. Η
µέθοδος που ενδείκνυται σε αυτά τα προγράµµατα είναι, µεταξύ άλλων, και η µέθοδος project, που
όπως διαφαίνεται από την παρούσα εργασία, µπορεί να προσφέρει στους µαθητές/τριες τις γνώσεις
γύρω από το περιβάλλον, τα περιβαλλοντικά ζητήµατα και την αειφόρο ανάπτυξη.
Οι στάσεις µπορούν να µεταβληθούν και να γίνουν θετικότερες ως προς το περιβάλλον όπως
αυτό διαφαίνεται από τις απαντήσεις των παιδιών όπου η συντριπτική πλειοψηφία εκδηλώνει
θετική πρόθεση συµπεριφοράς.
Οι γνώσεις των παιδιών για το τοπικό περιβάλλον, (κοιλάδα του Αίθωνα) είναι
αποσπασµατικές και οφείλονται στις πληροφορίες που έχουν από τους φίλους, τους γονείς τους και
την τοπική κοινωνία. Η τυπική εκπαίδευση (Π.Π.Ε.) µπορεί να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις και
να γίνει αποσαφήνιση εννοιών γύρω από το τοπικό περιβάλλον.
Τα ευρήµατά µας δείχνουν ότι η γνώση συσχετίζεται µε τις στάσεις και ότι περισσότερη
γνώση και αποσαφήνιση εννοιών σχετικών µε το περιβάλλον οδηγεί σε θετικότερη (φιλικότερη)
συµπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον, περιβαλλοντικά πιο υπεύθυνες συµπεριφορές.
Αξιοσηµείωτη θετική συνάφεια αναδείχθηκε µεταξύ της κατανόησης εννοιών, όπως
βιοποικιλότητα, είδη προς εξαφάνιση, σπάνια είδη, αειφορία, προστατευόµενες περιοχές και της
λεκτικής δέσµευσης για πρόθεση θετικής στάσης ως προς αυτά τα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Ένα
Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µπορεί να συµβάλλει στη γνώση της αειφορίας και
στην ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για την αειφόρο ανάπτυξη της τοπικής και όχι µόνο

κοινωνίας.
Γενικά λοιπόν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι, η µόνη τεκµηριωµένη επιστηµονικά γνώση
παρέχεται µέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία και το χώρο του σχολείου. Ο ρόλος του σχολείου,
όντως διαπιστώθηκε µέσα από τα προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που έχουν εκπονηθεί
στα σχολεία. Γιατί σε όσα προγράµµατα υπήρχε γόνιµη και διαλεκτική συνεργασία της φιλοσοφίας
της φύσης και της οικολογίας, εξήχθησαν συµπεράσµατα και διατυπώθηκαν προτάσεις για την
επαναδιαµόρφωση της σχέσης των ανθρώπων µε το περιβάλλον και αναγνωρίσθηκε η ανάγκη για
µια υπεύθυνη περιβαλλοντικά συµπεριφορά απέναντι σ’ αυτό.
Εποµένως, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και µάλιστα στην αειφορική της διάσταση,
φαντάζει ως η µοναδική διέξοδο από τα µεγάλα περιβαλλοντικά προβλήµατα που µαστίζουν
σήµερα τον πλανήτη. Ωστόσο η περιβαλλοντική εκπαίδευση από µόνη της δεν µπορεί να
λειτουργήσει ως µετασχηµατιστικός φορέας κοινωνικών, παραγωγικών και πολιτικών αλλαγών, αν
δεν συνοδευτεί από ταυτόχρονη αλλαγή των αναλυτικών προγραµµάτων, τροποποίηση στάσεων
και συµπεριφορών εν γένει στο σχολικό και εξωσχολικό περιβάλλον (Φλογαΐτη, 2006).
Τα παραπάνω συµπεράσµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο σχεδιασµό των
προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχετικά µε το τοπικό περιβάλλον και µε έννοιες,
όπως βιοποικιλότητα, αειφορία, προστατευόµενες περιοχές.
Τέλος, η έρευνα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως οδηγός για περαιτέρω έρευνες για την
καταγραφή και την αποτίµηση των γνώσεων και των στάσεων των µαθητών αναφορικά µε τα
τοπικά περιβαλλοντικά ζητήµατα, για τα απειλούµενα µε εξαφάνιση είδη, την προστασία φυσικών
περιοχών και την αειφορία αλλά και για το σχεδιασµό κατάλληλων εκπαιδευτικών παρεµβάσεων.
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