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Περίληψη 

 
Έχουν περάσει περίπου 25 χρόνια από την εποχή που ο αρµόδιος Υπουργός δήλωνε 
δηµόσια: ∆εν υπάρχει πρόβληµα νέφους- φέρτε µου έναν νεκρό από το νέφος! Την ίδια 
εποχή στα σχολεία δεν γινόταν καν αναφορά σε θέµατα περιβάλλοντος. Από τότε έχουν 
σηµειωθεί αλλαγές στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο σε σχέση µε την αντιµετώπιση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. Μερικές από αυτές τουλάχιστον θα ξένιζαν τους 
πρωτοπόρους υπερασπιστές του περιβάλλοντος (για παράδειγµα η αγοραπωλησία 
δικαιωµάτων ρύπανσης). 
Η εξάπλωση του προβληµατισµού επηρέασε και την Εκπαίδευση. Στη ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση εκτελούνται τα τελευταία χρόνια πάνω από 2.000 προγράµµατα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ετησίως µε τη µέθοδο project (Εκπαιδευτική 
διαδικασία που ενθαρρύνει τους µαθητές να εφαρµόσουν τις δεξιότητές τους στον ευρύτερο 
κοινωνικό χώρο µε σκοπό τη βελτίωση της κατανόησής τους για το γήινο υποσύστηµα) 
Κρίνοντας κυρίως από τον αριθµό µετεχόντων οι υπέρµαχοι του θεσµού µιλάνε για επιτυχία 
ενώ άλλοι διαφωνούν. Πιστεύω πως για να µιλήσουµε για ένα τέτοιο θέµα χρειάζονται 
στοιχεία - και ποσοτικά και ποιοτικά. Ο χώρος του Λυκείου που παρουσιάζει ενδιαφέρον 
παρά τις ιδιαιτερότητές του. Οι µαθητές έχουν µεγάλη σχετικά ηλικία, έχουν αυξηµένες 
υποχρεώσεις και είναι "εθισµένοι" σε τρόπους µάθησης που δεν ταιριάζουν στη µέθοδο 
project. Παρ' όλα όταν κάποιοι αναφέρονται στα προγράµµατα ΠΕ µιλούν µε ενθουσιασµό. 
Πάντως έγινε προσπάθεια άντλησης των στοιχείων από τους κατεξοχήν αρµόδιους, τους 
Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΥΠΕ) των κατά τόπους ∆ιευθύνσεων 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, γιατί  
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οι ΥΠΕ έχουν άποψη επί του θέµατος 
έχουν συµβάλλει στην καθιέρωση της ΠΕ. 
Πραγµατικά, η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε τη σηµερινή µορφή της 
είναι φιλόδοξος στόχος. Έρευνες που αφορούσαν γενικά για την µέθοδο project, ή την ΠΕ 
και παρουσίαζαν τα ίδια προβλήµατα: Μικρός αριθµός ερωτηµατολογίων (σε σχέση µε το 
σύνολο µαθητών ή καθηγητών που είχαν µετάσχει σε προγράµµατα) και αδυναµία κάλυψης 
της χώρας γεωγραφικά. 
Για να αντιµετωπισθούν αυτά τα προβλήµατα, σχεδιάστηκε το ερωτηµατολόγιο, µε 
αποδέκτες τους ΥΠΕ. Σχεδόν όλοι οι Υπεύθυνοι καλύπτουν Λύκεια σε αστικές, ηµιαστικές 
και αγροτικές περιοχές, οπότε δεν τίθεται πρόβληµα αντιπροσωπευτικότητας. Τα 
συλλεγέντα ερωτηµατολόγια δεν είναι πολλά αλλά τουλάχιστον προέρχονται από µικρό 
πληθυσµό και από διαφορετική περιοχή το καθένα. 
Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει ερωτήσεις που αφορούν τον Υπεύθυνο, τους καθηγητές 
και τους µαθητές. Αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων που θα βοηθούσαν όχι απλά στην 
καταγραφή αλλά και στην ερµηνεία της κατάστασης. Κρίθηκε απαραίτητο γιατί 
"απορροφώντας" την συσσωρευµένη εµπειρία των Υπευθύνων υπήρχε φόβος να 
αποδεχτούµε και απόψεις τους οι οποίες ίσως δεν στηρίζονται σε στοιχεία.  
Επίσης υπάρχουν ερωτήσεις οι οποίες κατά την επεξεργασία χρησιµεύουν σε συνδυασµό µε 
άλλες, όπως για παράδειγµα: οφέλη των µαθητών από την υλοποίηση περιβαλλοντικών 
προγραµµάτων, και αρνητικές συµπεριφορές που παρατηρούνται και συνδέονται µε την 
υλοποίηση των προγραµµάτων 
Όπου ήταν δυνατόν αντλήθηκαν και αξιοποιήθηκαν στοιχεία από το ∆ιαδίκτυο. 
Κατά την επεξεργασία χρησιµοποιήθηκε σχετικό λογισµικό (SPSS) και όπου κρίθηκε 
πρόσφορο αξιοποιήθηκαν κάποιες δυνατότητες του Excel. Όπου ήταν απαραίτητο ή 
χρήσιµο, υπολογίστηκε  ο µέσος όρος ενώ σε άλλες περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκαν 
σταθµισµένοι µέσοι όροι. Συνήθως για κάθε ερώτηση υπάρχει και αντίστοιχο γράφηµα. 
Πάντως, η ανάλυση είναι κυρίως ποιοτική. 
Από την έρευνα προέκυψε πως το επίπεδο σπουδών του Υπευθύνου επηρεάζει άµεσα την 
απάντησή του στο ερώτηµα το σχετικό µε τις αναγκαίες αλλαγές στην ΠΕ. Επίσης ενώ 
υπάρχει µια σταθερή εισροή νέων Υπευθύνων, οι περισσότεροι ανήκουν στον κλάδο ΠΕ4 
(φυσικοί, χηµικοί, βιολόγοι και φυσιογνώστες) και µεταξύ τους δεν υπάρχει ούτε ένας 
διπλωµατούχος µηχανικός. 
Συγκριτικά πολύ λίγα προγράµµατα υφίστανται αξιολόγηση. Αρκετοί από τους Υπευθύνους 
στη σχετική ερώτηση όρισαν σαν αξιολόγηση την προβλεπόµενη παρουσίαση και την δική 
τους απολογιστική ετήσια έκθεση. 
Οι µαθητές του Λυκείου (ιδιαίτερα στη Β' και Γ' τάξη) αντιµετωπίζουν αντικειµενικά 
προβλήµατα (κυρίως το φόρτο υποχρεώσεων), που εµποδίζουν ή ακυρώνουν τη συµµετοχή 
τους. 
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Οι καθηγητές δεν είναι πάντα σε θέση να καθοδηγήσουν την περιβαλλοντική οµάδα, λόγω 
µη εξοικείωσης µε τη µέθοδο project. Χρειάζονται λοιπόν µέτρα, προς όλες τις 
κατευθύνσεις. 
Η επιλογή των Υπευθύνων πρέπει να στηρίζεται περισσότερο στα επιστηµονικά τους 
προσόντα και οι ήδη Υπεύθυνοι να "οδηγηθούν" και να βοηθηθούν, ώστε να αποκτήσουν τις 
απαραίτητες γνώσεις κυρίως µέσω µεταπτυχιακών σπουδών, µε άξονες την περιβαλλοντική 
διάσταση της εκπαίδευσης και τις µεθόδους αξιολόγησης. Η µοριοδότηση των πτυχίων κατά 
την επιλογή των Υπευθύνων να στηρίζεται στα έτη σπουδών. 
Πρέπει να πραγµατοποιηθούν  προγράµµατα επιµόρφωσης µακράς διάρκειας για τους 
καθηγητές. Όποιος έχει επιµορφωθεί επιτυχώς να µπορεί να αναλάβει πρόγραµµα ΠΕ και να 
δικαιούται µόρια στις κρίσεις για την υπηρεσιακή εξέλιξη. 
Ο αριθµός προγραµµάτων που υλοποιούνται σε Λύκεια να µειωθεί και να απευθύνονται 
µόνο σε µαθητές Α' τάξης. Οι καθηγητές να αµείβονται για τις ώρες απασχόλησης (µε 
ευθύνη του Υπευθύνου). 
Η πρόταση για υλοποίηση προγράµµατος να κρίνεται ως προς τους συντελεστές, το 
περιεχόµενο και την προβλεπόµενη µέθοδο αξιολόγησης, από επιτροπή, στην οποία εκτός 
από τοπικούς φορείς να µετέχει και εκπρόσωπος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (για να 
υπάρχουν κατά το δυνατόν ενιαία κριτήρια). 
Η αξιολόγηση των προγραµµάτων να γίνεται συστηµατικά και, αν είναι δυνατόν, από 
εξωτερικό αξιολογητή (εκτός αν ο Υπεύθυνος ΠΕ δηλώσει πως είναι σε θέση να την 
αναλάβει). 
Κατά την έγκριση νέων προγραµµάτων να λαµβάνεται υπόψη η αξιολόγηση προηγούµενων 
προγραµµάτων, σε ότι αφορά τους εκπαιδευτικούς και τη σχολική µονάδα. 
Ο Υπεύθυνος ΠΕ να ενηµερώνει προσωπικά το Σύλλογο Καθηγητών και τον ∆ιευθυντή. Το 
πρόγραµµα των συναντήσεων της περιβαλλοντικής οµάδας να καταρτίζεται σε συνεργασία 
µε τον υπεύθυνο για την Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη. 
Θα ήταν ενδιαφέρουσα η επέκταση της έρευνας και στους υπολοίπους Υπευθύνους αλλά και 
η διασταύρωσή των συµπερασµάτων της µε τα συµπεράσµατα άλλων ερευνών που θα 
απευθύνονταν σε µαθητές και καθηγητές, που έχουν λάβει µέρος σε πρόγραµµα ΠΕ. 


