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Η περιβαλλοντική κρίση, με περισσότερο ή λιγότερο έντονα χαρακτηριστικά
στις διάφορες περιοχές του πλανήτη, μας αφορά όλους.
Η πολιτική, οι πολιτικοί, τα κοινωνικά και οικολογικά κινήματα, οι
συνδικαλιστικοί φορείς, οι λειτουργοί της εκπαίδευσης και ο καθένας από μας
χωριστά, έχουμε ιδιαίτερο ρόλο να παίξουμε αν ενδιαφερόμαστε πραγματικά για την
επιβίωση μας στον πλανήτη κατά τα επόμενα χρόνια.
Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και δεν
επιδέχονται άλλες αναβολές.
Στα πλαίσια της προαναφερόμενης αντίληψης, τα τελευταία χρόνια η
επιστημονική έρευνα στο χώρο της Περιβαλλοντικής Αγωγής εξελίσσεται με
γρήγορους ρυθμούς. Στο μεγαλύτερο της μέρος καλύπτει το χώρο της προσχολικής
και σχολικής εκπαίδευσης, ενώ ελάχιστες ερευνητικές προσπάθειες έχουν γίνει οι
οποίες αναφέρονται στο χώρο της δια βίου μάθησης και της Εκπαίδευσης
Ενηλίκων.
Θεωρώντας πως η δράση μετατρέπεται σε ακτιβισμό αν δεν συνδέεται από
ανάλογη θεωρητική- επιστημονική θεμελίωση, και ότι η θεωρία καταλήγει σε
βερμπαλισμό αν δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένη δράση, προχωρήσαμε στην
εκπόνηση αυτής της διδακτορικής διατριβής.
Η εκπόνηση μιας διατριβής δεν είναι κάτι απλό. Πέρα από την επιθυμία του
ερευνητή να προσεγγίσει ένα επιστημονικό χώρο και να ασχοληθεί με τη μελέτη ενός
ερευνητικού προβλήματος- να το μελετήσει σε βάθος και να εξάγει χρήσιμα
συμπεράσματα για την επιστημονική κοινότητα- απαιτεί και τη βοήθεια πολλών
ανθρώπων. Αυτοί μπορεί να είναι είτε διακεκριμένοι επιστήμονες στο χώρο τους, είτε
άτομα τα οποία βρίσκονται στο οικογενειακό, φιλικό και εργασιακό περιβάλλον του
ερευνητή. Τους ευχαριστώ όλους πολύ.
Ιδιαίτερα όμως αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τα μέλη της
τριμελούς επιτροπής: α) τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου
Πατρών κ. Σπύρο Κρίβα, β) τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου
Πατρών κ. Δημήτρη Βεργίδη, γ) την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Π.Τ.Δ.Ε
Πανεπιστημίου Θεσαλίας κ. Βάσω Παπαδημητρίου, τα οποία με την καθοδήγηση
τους, καθώς και με τις εύστοχες επιστημονικές τους παρατηρήσεις συνέβαλλαν
αποφασιστικά στην ολοκλήρωση της παρούσας διατριβής.
Επίσης ευχαριστώ πολύ τον Επίκουρο Καθηγητή του Οικονομικού Τμήματος

Πανεπιστημίου Πατρών κ. Δημήτρη Σκούρα, για την πολύτιμη βοήθειά του στη
στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων της έρευνας.
Θεωρώ όμως στο σημείο αυτό απαραίτητο να ευχαριστήσω τον Αναπληρωτή
Καθηγητή και Πρόεδρο του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών κ. Ιωάννη Κατσίλλη,
για τη βοήθεια που μου προσέφερε στο μεθοδολογικό σχεδιασμό της έρευνας.
Επιπλέον θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της επταμελούς επιτροπής
Καθηγητές Σήφη Μπουζάκη, Θεόδωρο Μυλωνά, Δημήτρη Χατζηδήμου και Αν.
Καθηγητή Ιωάννη Κατσίλλη, τα οποία ανέλαβαν το δύσκολο, μα συνάμα αναγκαίο,
έργο αξιολόγησης της παρούσας διατριβής, καθώς και το Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου
Πατρών το οποίο μου έκανε την τιμή να με συμπεριλάβει στους Διδάκτορές του.
Θα ήταν ελλειπής η έκφραση των ευχαριστιών αν στο σημείο αυτό δεν
ευχαριστούσα ιδιαίτερα τον επιβλέποντα της Τριμελούς Επιτροπής Αναπληρωτή
Καθηγητή Παιδαγωγικής του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών κ. Σπύρο Κρίβα, ο
οποίος όλο αυτό το διάστημα στάθηκε κοντά μου και μεθοδικά με καθοδηγούσε στην
επίλυση των επιστημονικών προβλημάτων της έρευνας. Τον ευχαριστώ ακόμα για
την ουσιαστική ανθρώπινη βοήθειά του, διότι χωρίς τη στήριξη και την παρότρυνσή
του η διατριβή αυτή δεν θα είχε ολοκληρωθεί.
Ευχαριστώ επίσης τους φιλολόγους κ. Κώστα Παπαγιαννόπουλο και Ελένη
Σιμώνη για τη φιλολογική επιμέλεια της παρούσας διατριβής.
Τέλος ευχαριστώ την αδελφή μου κ. Αλεξάνδρα Φραγκούλη καθώς και την κ.
Κατερίνα Μάρκου, των οποίων η συμβολή ήταν καθοριστική στην τεχνική επιμέλεια,
μορφοποίηση και επεξεργασία του κειμένου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια ακούμε καθημερινά να γίνεται λόγος για παγκόσμια
οικολογική κρίση. Ότι υπάρχει κρίση είναι κάτι που κανένας δεν μπορεί να
αμφισβητήσει ιδιαίτερα αν την συνδέσει με τη βαθιά κρίση που περνά στις μέρες μας
ολόκληρος ο κοινωνικός, πολιτικός και ηθικός βίος του κόσμου (Μπούκτσιν 1992,
Μορέν 1993, Μοδινός 1996).
Η εξάντληση των φυσικών πόρων, των νερών και των εδαφών, το φαινόμενο
του θερμοκηπίου, η καταστροφή των οικοσυστημάτων, η εξάντληση των πηγών
ενεργείας, ο υπερπληθυσμός της γης είναι μερικά από τα σύγχρονα προβλήματα που
χρήζουν άμεσης παρέμβασης και λύσης αν ενδιαφερόμαστε πραγματικά για την
επιβίωση μας στον πλανήτη κατά τα επόμενα χρόνια (Κρίβας, 1996:21).
Οι συνδιασκέψεις για την προστασία του περιβάλλοντος (Στοκχόλμη 1972,
Βελιγράδι, 1975) και ιδιαίτερα η συνδιάσκεψη της Τυφλίδας κατέδειξαν πως το θέμα
της οικολογικής κρίσης μας αφορά όλους και χρειάζεται να παρέμβουμε δυναμικά αν
ενδιαφερόμαστε να συμβάλλουμε στη διαδικασία διατήρησης της ίδιας της ζωής στον
πλανήτη μας (Φλογαϊτη, 1993: 132-144).
Η συνδιάσκεψη της Τυφλίδας απέδειξε και κάτι ακόμα. Τη δυνατότητα της
εκπαίδευσης να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των οικολογικών προβλημάτων. Σε
αυτή την συνδιάσκεψη για πρώτη φορά διατυπώθηκαν με ακρίβεια και σαφήνεια οι
στόχοι της Περιβαλλοντικής Αγωγής, γεγονός που επέτρεψε στους εκπαιδευτικούς
φορείς να προβούν σε ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση των οικολογικών
προβλημάτων.
Στα πλαίσια της προηγούμενης αντίληψης η Περιβαλλοντική Αγωγή άρχισε
να εφαρμόζεται σταδιακά στα εκπαιδευτικά συστήματα όλων των χωρών, αλλά πολύ
σύντομα φάνηκε πως αυτό δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των οξυμένων
οικολογικών προβλημάτων.
Έτσι λοιπόν τα τελευταία χρόνια τόσο στον Ευρωπαϊκό όσο και στο διεθνή
χώρο έχουν ξεκινήσει προσπάθειες εφαρμογής της και στους χώρους Εκπαίδευσης
Ενηλίκων.
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Σε αυτό βοηθά σημαντικά η θεαματική ανάπτυξη που γνωρίζει τα τελευταία
χρόνια σ' όλο τον κόσμο η Εκπαίδευση Ενηλίκων, εξαιτίας των αλλαγών και
εξελίξεων που συντελούνται στον οικονομικό, τεχνολογικό, κοινωνικό και
πολιτισμικό τομέα (Βεργίδης, 1991: 2057-2058, Κόκκος, 1999: 9).
Στα πλαίσια της νέας κοινωνίας, της κοινωνίας της πληροφόρησης και της
παγκοσμιοποίησης οι ενήλικες απαιτείται να έχουν :
•

Γενική παιδεία, ώστε να συλλαμβάνουν το νόημα των κοινωνικών εξελίξεων,
να αποκρυπτογραφούν πληροφορίες, να συνδυάζουν και να αναπτύσσουν
γνώσεις, να στέκονται κριτικά απέναντι στην υπάρχουσα πραγματικότητα.
Τεχνικές γνώσεις, εξειδικευμένη κατάρτιση, που να συνδέονται με την
απασχόληση.

•

Βασικές κοινωνικές ικανότητες όπως εκείνες της συνεργασίας, της λήψης
αποφάσεων, της επίλυσης προβλημάτων (Κόκκος, 1999: 9-10).

Η δια βίου εκπαίδευση αποτελεί τον καταλληλότερο χώρο για την ανάπτυξη και
καλλιέργεια αυτών των ικανοτήτων. Είναι λοιπόν λογικό επακόλουθο τα τελευταία
χρόνια να αυξάνοντα τα προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και να προσλαμβάνουν
ποικίλες μορφές.
Ταχύρυθμη επαγγελματική κατάρτιση, ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, επιμόρφωση επανακατάρτιση, προγράμματα που αποβλέπουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής
συμμετοχής, καθώς και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κοινωνικού
αποκλεισμού.
Παράλληλα με τα προαναφερόμενα προγράμματα υλοποιούνται και άλλα τα οποία
παρέχουν κατάρτιση σε θεματικά πεδία σχετικά με το περιβάλλον πχ. τεχνικοί
ανακύκλωσης υλικών, τεχνικοί διαχείρισης στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων
κλπ. Επίσης φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης όπως Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, πολιτιστικοί σύλλογοι, περιβαλλοντικές οργανώσεις, υλοποιούν
προγράμματα περιβαλλοντικού περιεχομένου προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσουν
τους ενήλικες απέναντι στα οξυμένα οικολογικά προβλήματα και να συμβάλλουν
στην υιοθέτηση από μέρους τους ενός άλλου (οικολογικοποιημένου) τρόπου σκέψης,
δράσης και συμπεριφοράς (Μορέν κ.ά., 1990: 13-14).
Η εφαρμογή τους δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση. Υπάρχουν αρκετές
δυσκολίες ατομικές, κοινωνικοοικονομικές, πολιτισμικές. Φαίνεται όμως απαραίτητη,
ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε τα αδιέξοδα στα οποία έχει περιέλθει ο πλανήτης μας
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εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης συγκεκριμένων οικολογικών και κοινωνικών
μοντέλων ανάπτυξης. Τα μοντέλα αυτά επιφέρουν προσωρινά λύσεις και βοήθεια
στους πολίτες, αλλά οι συνέπειες της χρήσης τους είναι δραματικές και
αντικατοπτρίζουν

τόσο

στο

εγγύς

όσο

και

στο

απώτερο

μέλλον.

Προκειμένου λοιπόν, να αντιμετωπίσουμε τη συνεχώς αυξανόμενη κρίση
χρειαζόμαστε πολίτες ευαισθητοποιημένους και ενημερωμένους στα περιβαλλοντικά
προβλήματα οι οποίοι να είναι σε θέση να ενεργούν προς την κατεύθυνση τόσο της
προστασίας του περιβάλλοντος όσο και της επίλυσης σύνθετων περιβαλλοντικών
προβλημάτων.
Σε συνάρτηση με τα προηγούμενα η Περιβαλλοντική Αγωγή στο χώρο της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστούμε ότι στόχος της
είναι όχι μόνο η ευαισθητοποίηση απλών πολιτών αλλά και ατόμων που κατέχουν
καίριες διευθυντικές θέσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα (όπως πχ.
πολιτικοί, εκπαιδευτικοί, διευθυντές, προϊστάμενοι υπηρεσιών) των οποίων οι αποφάσεις είναι καθοριστικές για τη διάσωση και προστασία του πλανήτη, αλλά σε αρκετές
περιπτώσεις και για την ίδια την επιβίωση μας σε αυτόν (Fragoulis, 1998: 77-78).
Τόσο οι απλοί πολίτες όσο και οι πολίτες φορείς εξουσίας μέσα από την
εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Αγωγής στους χώρους εκπαίδευσης και κατάρτισης
τους, ευαισθητοποιούνται απέναντι στα πολύπλοκα περιβαλλοντικά προβλήματα,
υιοθετούν νέες στάσεις, αξίες και συμπεριφορές απέναντι σ' αυτά, και οι όποιες
επιλογές κάνουν γίνονται με γνώμονα το τρίπτυχο: δράση μέσα από το περιβάλλον,
για το περιβάλλον, για χάρη του περιβάλλοντος (Lucas, 1972).
Η προηγούμενη ευαισθητοποίηση τους κρίνεται ιδιαίτερης σπουδαιότητας αν
αναλογιστούμε πως στο σύγχρονο κοινωνικό χώρο ο ρόλος των ενηλίκων δεν
περιορίζεται μόνο στο ρόλο του απλού πολίτη ή του φορέα εξουσίας αλλά είναι
πολυποίκιλος αφού αποκτά νέες διαστάσεις μέσα στην οικογένεια, στο
συνδικαλιστικό κίνημα και στα πολιτικά κόμματα. Όντας ευαισθητοποιημένοι κι
έχοντας υιοθετήσει νέες στάσεις, αξίες, κώδικες συμπεριφοράς φιλικούς προς το
περιβάλλον, μπορούν να μεταφέρουν αυτή τους τη στάση και να επηρεάσουν με τη
συμπεριφορά τους άτομα που βρίσκονται τόσο το στενό, όσο και το ευρύτερο
περιβάλλον τους (Fragoulis, 1998: ο.π.).
Μέσα από τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες Περιβαλλοντικής Αγωγής
κατευθύνονται προς την υιοθέτηση ενός άλλου τρόπου σκέψης, ενός
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οικολογικοποιημενού τρόπου, ο οποίος είναι φιλικός προς το περιβάλλον, αφού
αντιμετωπίζει το τελευταίο σε όλες του τις διαστάσεις και μορφές σαν ένα ενιαίο
οργανικό σύνολο και όχι αποσπασματικά και μεμονωμένα. Η οικολογική
συμπεριφορά που είναι προϊόν της οικολογικοποιημένης σκέψης κάνει έμπρακτα την
εμφάνιση της τόσο σε γνωστικό, τόσο σε συναισθηματικό, όσο και σε πραξιακό
επίπεδο (Κρίβας, 1999: 115).
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας το ενδιαφέρον μας θα στραφεί στην
εξέταση των δυνατοτήτων και των περιορισμών εφαρμογής της Περιβαλλοντικής
Αγωγής σε χώρους Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ειδικότερα θα προσπαθήσουμε να
παρουσιάσουμε :
α) τους λόγους που καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Αγωγής
στη σύγχρονη κοινωνία και ιδιαίτερα στους χώρους Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
β) τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα για την εφαρμογή της τόσο στη χώρα
μας, όσο και σε άλλες χώρες.
γ) τις διαδικασίες υλοποίησης της με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά και τις αρχές
μάθησης των ενηλίκων,
δ) το σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός μοντέλου Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε θέματα
σχετικά με το περιβάλλον,
ε) την εφαρμογή και αξιολόγηση του προτεινόμενου μοντέλου.
Για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος λάβαμε υπόψη μας μια σειρά από
κριτήρια ανάμεσα στα οποία αναφέρουμε :
•

Την πρωτοτυπία του θέματος

•

Τη θεωρητική

θεμελίωση,

αλλά κυρίως την πρακτική αξιοποίηση του

διαμορφούμενου μοντέλου για την διδακτική στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
•

Το υπάρχον μεθοδολογικό κενό στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στην υλοποίηση
και στην αξιολόγηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής σε ομάδες
ενηλίκων.

Η εργασία μας αποτελείται από τέσσερα μέρη.
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει εννοιολογικό προσδιορισμό διαφόρων όρων
αναγκαίων για τη θεμελίωση της εργασίας όπως Αγωγή, Εκπαίδευση. Παιδεία,
Περιβαλλοντική Αγωγή, Εκπαίδευση Ενηλίκων. Περιλαμβάνει επίσης την
παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης της Περιβαλλοντικής Αγωγής καθώς επίσης
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των σκοπών, στόχων και βασικών χαρακτηριστικών της όπως προκύπτουν από τα
κείμενα Διεθνών Οργανισμών.
Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την παρουσίαση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
ως επιμέρους κλάδου της παιδαγωγικής επιστήμης, τους λόγους που την καθιστούν
αναγκαία στη σύγχρονη κοινωνία, καθώς επίσης τους φορείς και τις στρατηγικές
υλοποίησης της τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα
περιλαμβάνει την περιγραφή των λόγων που καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή της
Περιβαλλοντικής Αγωγής στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθώς επίσης τη
σκοποθεσία, στοχοθεσία, και το μεθοδολογικό πλαίσιο υλοποίησης της.
Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τη μεθοδολογία σχεδιασμού της έρευνας για την
ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων σε σχέση με την
Περιβαλλοντική Αγωγή καθώς επίσης την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και
συμπερασμάτων από τη διεξαγωγή της.
Το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει την παρουσίαση των θεωριών μάθησης , των
διδακτικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην Εκπαίδευση Ενηλίκων,
καθώς επίσης και την κατάδειξη των παραγόντων εκείνων οι οποίοι μπορεί να
επηρεάσουν αρνητικά τη διαδικασία μάθησης στους ενήλικες. Παράλληλα σε αυτό το
μέρος γίνεται η ανάπτυξη των φάσεων του προτεινόμενου μοντέλου Επιμόρφωσης
Ενηλίκων στην Περιβαλλοντική Αγωγή καθώς επίσης και η παρουσίαση των
αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων από την εφαρμογή του.
Πιστεύουμε πως μετά την ολοκλήρωση της παρούσας ερευνητικής εργασίας
θα έχουμε συμβάλλει κι εμείς με τη σειρά μας, έστω και ελάχιστα, στην ανάπτυξη του
προβληματισμού σχετικά με την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Αγωγής στην
Εκπαίδευση Ενηλίκων.

ΜΕΡΟΣ

ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ :

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣΕΞΕΛΙΞΗ -ΑΝΑΓΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφάλαιο Πρώτο
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Καθώς η Περιβαλλοντική Αγωγή αποτελεί μια μορφή Παιδαγωγικής Πράξης,
εντασσόμενη γενικότερα στα πλαίσια του θεματολογίου της Παιδαγωγικής
Επιστήμης, θεωρούμε αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση από την πλευρά του
αναγνώστη, αλλά και για τη θεωρητική θεμελίωση της εργασίας μας, να
αναφερθούμε σε σημαντικές έννοιες όπως Αγωγή, Εκπαίδευση, Παιδεία,
Περιβαλλοντική Αγωγή και Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Α.

Εννοιολογικός Προσδιορισμός του Όρου Αγωγή
Στην Παιδαγωγική Βιβλιογραφία τόσο στην ελληνική όσο και στην

ξενόγλωσση γίνεται συχνά χρήση του όρου αγωγή και αυτό γιατί ο όρος αγωγή έχει
καθημερινή χρήση σε διάφορα επίπεδα και χώρους. Κατά συνέπεια εμφανίζεται να
έχει πολλές σημασίες και εκφάνσεις. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι υπό τον
όρο αγωγή καθορίζεται η συνειδητή, σκόπιμη και μεθοδευμένη κοινωνικοποίηση,
όπως καταφαίνεται μέσα από τη χρήση των όρων, οικογενειακή αγωγή, δημόσια
αγωγή, σχολική αγωγή κλπ. Αρκετοί παιδαγωγοί επιχειρούν μια αναλυτική διάκριση
μεταξύ αγωγής και μαθήματος υποστηρίζοντας πως το τελευταίο αποτελεί μια
περιορισμένη σε έκταση μορφή αγωγής, χαρακτηριστικό της οποίας είναι οι
συστηματικές - μεθοδικές και ελεγχόμενες μαθησιακές διαδικασίες (Γκότοβος, 1985,
Wulf, 1976, Weber, 1975).
Στην παιδαγωγική επιστήμη δεν υπάρχει ένας ενιαίος ορισμός του όρου
αγωγή. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα αν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της
αγωγής ή ο όρος προσδιορίζεται κάθε φορά ανάλογα με το επιστημονικό θεωρητικό
πλαίσιο και η υπάρχουσα αντίληψη της κοινωνίας. Ο εννοιολογικός ορισμός του
όρου αγωγή αλλά και τα σχετικά προβλήματα, που προκύπτουν, δεν μπορούν να
θεωρηθούν ανεξάρτητα από το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο
αναπτύσσονται, αλλά και τα διαμορφούμενα μέσα σε αυτό το πλαίσιο και
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«κατευθύνοντα» τη γνώση ενδιαφέροντα της κάθε φορά παιδαγωγικής θεωρίας
(Κρίβας, 1995: 111, Πυργιωτάκης, 1999: 55).
Στα πλαίσια της προαναφερόμενης αντίληψης ο προσδιορισμός του όρου
αγωγή γίνεται αντιληπτός μέσα από δύο επικαλυπτόμενες μεταξύ τους αντιλήψεις:
την περιορισμένη και την ευρεία έννοια.
Η αγωγή με την περιορισμένη έννοια αναφέρεται στις επιδράσεις που δέχεται
ο ανήλικος από τις σκόπιμες και μεθοδευμένες ενέργειες του παιδαγωγού. Η αγωγή
με αυτή την έννοια ανάγεται στον Έρβαρτο (Herbert), η προσέγγιση του οποίου στα
θέματα της αγωγής ήταν καθαρά δασκαλοκεντρική και είχε ως αφετηρία της τον
εκπαιδευτικό. Το μονοδιάστατο αυτό μοντέλο, το οποίο ήταν σύμφωνο με το πνεύμα
της εποχής κατά την οποία διατυπώθηκε, επεδίωκε να μετατρέψει τη συμπεριφορά
του παιδιού σε συμπεριφορά ώριμου ατόμου με οποιοδήποτε μέσο, ακόμα και με
τιμωρίες και εκφοβισμούς. Η αντίληψη αυτή για την αγωγή ήταν σύμφωνη με το
πνεύμα της εποχής καθώς απέβλεπε στην ένταξη των νέων στο αναπτυσσόμενο στη
Δύση σύστημα βιομηχανικής παραγωγής. Όπως εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς
η προαναφερόμενη αντίληψη ήταν εκτός παιδαγωγικής πραγματικότητας αφού ο
εκπαιδευτικός ασκεί επίδραση όχι μόνο με τις σκόπιμες και μεθοδευμένες ενέργειες
του, αλλά και με τις απρογραμμάτιστες δραστηριότητες και συνήθειες του. Η
ανάληψη αυτή αγνοεί το ότι ο μαθητής δεν είναι παθητικός δέκτης αλλά ασκεί και
αυτός επιδράσεις με τη σειρά του.
Είναι φανερό πως η αγωγή με την περιορισμένη έννοια δεν μπορεί να καλύψει
όλο το φάσμα της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την σύγχρονη (ευρεία
έννοια) της αγωγής, αγωγή θεωρείται «το σύνολο των επιδράσεων που δέχεται το
άτομο ανεξάρτητα με το αν αυτές προέρχονται από προγραμματισμένες προσπάθειες
ενηλίκων ή ανηλίκων ατόμων ή ως αποτέλεσμα αυθόρμητης διαπροσωπικής
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης ή ακόμα ως αποτέλεσμα περιβαλλοντικών
επιδράσεων» (Πυργιωτάκης, 1999: 56-57).
Η αγωγή με την προαναφερόμενη έννοια δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο του
σχολείου, της οικογένειας, της εκκλησίας, αλλά απλώνεται σε όλους τους
κοινωνικούς χώρους και αποκτά καθολική διάσταση. Η τελευταία έχει ιδιαίτερη
σημασία για τη σύγχρονη τεχνοκρατική κοινωνία για τους εξής λόγους:
1.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επιφέρει ταχύτατη εξέλιξη στα μέσα
ενημέρωσης και επικοινωνίας. Η επικοινωνία ανάμεσα στα άτομα, τις ομάδες
και τις κοινωνίες γίνεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Παράλληλα, η
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επικοινωνία μέσω του διαδικτύου, αυξάνει την παιδαγωγική επίδραση της
κοινωνίας σε βάρος του σχολείου και συρρικνώνει την επίδραση των
εκπαιδευτικών μηχανισμών.
2. Η μετάβαση από τη βιομηχανική στη σύγχρονη τεχνολογική - κοινωνία δεν θα
μπορούσε να συμβεί χωρίς επιπτώσεις στο χώρο των αξιών. Ότι μέχρι χθες
είχε απόλυτη αξία και ισχύ, σήμερα υποβάλλεται σε έντονη κριτική και
αμφισβήτηση. Οι διάφοροι εκπαιδευτικοί φορείς δεν ασκούν πάντοτε αγωγή
προς την ίδια κατεύθυνση. Σήμερα παρατηρείται μια σύγχυση και χαλαρότητα
στο χώρο των αξιών και όλοι οι φορείς που ασκούν αγωγή (οικογένεια,
σχολείο, εκκλησία, κοινωνία) δεν αποτελούν πάντοτε ομόρροπες δυνάμεις,
αλλά σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονται ως αντίρροπες και αντιμαχόμενες
δυνάμεις.
Από την μέχρι τώρα παρουσίαση και ανάλυση του όρου αγωγή κατανοεί κανείς
εύκολα πως όλοι οι ορισμοί της αγωγής παρά τις διαφορές που παρουσιάζουν καθώς
και τις διαφορετικές κοινωνικές περιόδους στις οποίες έχουν εκφρασθεί,
παρουσιάζουν ένα κοινό σημείο: Αντιλαμβάνονται την αγωγή ως μια συνειδητή και
προγραμματισμένη διαδικασία μέσω της οποίας επιδιώκεται ο επηρεασμός και η
καθοδήγηση των νέων γενεών (Κρίβας, 1995: 111).
Σύμφωνα με αυτή τη διαπίστωση και για να υπάρχει η δυνατότητα συνεννόησης
αποδεχόμαστε τον ορισμό σύμφωνα με τον οποίο υπό την έννοια αγωγή «γίνεται
αντιληπτή η συνειδητή και προγραμματισμένη διαδικασία παροχής από την πλευρά
του παιδαγωγού και εσωτερίκευσης από την πλευρά των εκπαιδευόμενων, αξιών,
κανόνων, στάσεων και συμπεριφορών οι οποίες είναι αποδεκτές από ένα
συγκεκριμένο κοινωνικό σχηματισμό».
Σε αρκετές περιπτώσεις ο παιδαγωγός δεν είναι σε θέση να ελέγξει κατά πόσο η
συνειδητή και προγραμματισμένη επίδραση του στον παιδαγωγούμενο οδηγεί στον
επιθυμητό στόχο. Πολλές φορές οι ενέργειες των φορέων της αγωγής οδηγούν σε
αντίθετα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα. Γίνεται, κατά συνέπεια, γνωστή με
άλλη διάσταση της αγωγής η «λειτουργική αγωγή». Όταν προσπαθούμε να
εκτιμήσουμε το αποτέλεσμα μιας σκόπιμης παιδαγωγικής ενέργειας πρέπει να
λάβουμε υπόψη μας τη λειτουργική διάσταση της αγωγής, τις μη σκόπιμες επιδράσεις
που δέχεται ο παιδαγωγούμενος, οι οποίες όμως συνεπιδρούν και συνυπάρχουν.
Θα ήταν ελλιπής ο εννοιολογικός προσδιορισμός του όρου αγωγή αν δεν
αναφερόμαστε και στην «αυτοαγωγή» η οποία αποτελεί εξίσου σημαντική μορφή
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αγωγής. Η αγωγή αυτής της μορφής κινείται από το ίδιο το άτομο και καταλήγει σε
αυτό. Βασικές προϋποθέσεις για αυτοαγωγή είναι η κριτική ικανότητα, η ικανότητα
αυτογνωσίας, και η ωριμότητα του ατόμου. Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να
συγκεντρώνονται οι ενέργειες του παιδαγωγού: να συμβάλλουν δηλαδή στην
αυτοτέλεια και αυθυπαρξία των μαθητών του, βοηθώντας τους να θέτουν κριτήρια
και να επιλέγουν πρότυπα. (Πυργιωτάκης, 1999:58).
Αυτός ο στόχος εξάλλου γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί και στην Εκπαίδευση
Ενηλίκων και προς αυτή την κατεύθυνση κατατείνουν όλες οι ενέργειες των
εκπαιδευτών ενηλίκων. Βασικός τους στόχος είναι η χειραφέτηση των ατόμων, η
κριτική τους συνειδητοποίηση και βαθμιαία η αυτοαγωγή τους μέσα από διαδικασίες
συλλογικής και υποβοηθούμενης αυτομόρφωσης (Βλαχούτσικου, 1988: 46).
Β.

Εννοιολογικός Προσδιορισμός του Όρου Εκπαίδευση

Σημαντικές είναι οι αντιφάσεις και οι επικαλύψεις που δημιουργούνται στο
εννοιολογικό εύρος του όρου εκπαίδευση.
Η εκπαίδευση ως διαδικασία συμμετέχει και προσδιορίζει το «γίγνεσθαι» και
το «δέον» στο γνωστικό και αξιολογικό χώρο. Είναι μια διαδικασία που στοχεύει
μεταξύ των άλλων στην τροποποίηση της συμπεριφοράς του παιδαγωγού μενού σε
μια σχέση επανατροφοδότησης μεταξύ εισροών και εκροών.
Αυτή η συνεχής ανατροφοδότηση δίνει στην εκπαίδευση την δυνατότητα να
απαλλαγεί από το status και να αναθεωρεί με μεταρρυθμιστικές στρατηγικές το
περιεχόμενο τους στόχους και τις διαδικασίες της. Ο Paul Goodman υποστηρίζει ότι η
εκπαίδευση είναι μια διαδικασία για να φτάσει κανείς στη μόρφωση που προσδοκά το
κατεστημένο. Η εκπαίδευση είναι όμως και μορφή ανατροπής του κατεστημένου
αλλά ταυτόχρονα και διαδικασία ικανοποίησης ατομικών και κοινωνικών αναγκών.
(Παππάς, 1988:41)
Για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τον εννοιολογικό προσδιορισμό της εκπαίδευσης
θα αποδεχθούμε τον ορισμό που δίνει ο Παπανούτσος σύμφωνα με τον οποίο
«εκπαίδευση είναι η οργανωμένη σε δημόσια ιδρύματα (κρατικά ή ιδιωτικά)
μόρφωση των νέων που άμεσα ή έμμεσα ελέγχεται από τις δεσπόζουσες σε κάθε
μορφή κοινωνίας δυνάμεις (οικογένεια, εκκλησία, κράτος, πολιτικά κόμματα)»
(Παπανούτσος, 1975: 258).

13

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ξωχέλλη με τον όρο εκπαίδευση προσδιορίζεται η
οργάνωση και συστηματική διαδικασία αγωγής και μάθησης που παρέχεται από
μέρους της πολιτείας ή άλλου φορέα (Ξωχέλλης, 1978: 11).
Από τους προηγούμενους ορισμούς αλλά και απ' όσα αναφέραμε πιο πάνω
διαπιστώνουμε ότι η εκπαίδευση χαρακτηρίζεται ως μια διαδικασία η οποία
εξελίσσεται σε συγκεκριμένο τόπο, χώρο, χρόνο από συγκεκριμένους ανθρώπους
(εκπαιδευτικούς) με συγκεκριμένες μεθόδους και στοχεύει στο να μεταδώσει στους
εκπαιδευόμενους γνώσεις, αξίες, στάσεις ζωής. Η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα σε
συγκεκριμένες κοινωνικοπολιτιστικές και πολιτικοοικονομικές συνθήκες. Το
εκπαιδευτικό σύστημα είναι απόρροια των κοινωνικοπολιτιστικών και πολιτικοοικονομικών συνθηκών που επικρατούν και επηρεάζουν μια κοινωνία (Κρίβας, 1995:
119-120).
Όλα όσα αναφέραμε πιο πάνω ανήκουν σε αυτό που ονομάζουμε τυπική
μορφή εκπαίδευσης. Κύριο χαρακτηριστικό της τυπικής εκπαίδευσης είναι ότι
λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένους χώρους που ονομάζονται σχολεία.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα των σχολείων είναι ότι κατατάσσουν τους μαθητές σε
τάξεις με κριτήριο σχεδόν πάντα την ηλικία και διδάσκουν ένα προκαθορισμένο
κύκλο μαθημάτων. Τα μαθήματα διδάσκονται από διπλωματούχους εκπαιδευτικούς
και εφαρμόζονται συγκεκριμένες μέθοδοι. Σύμφωνα με τον Βεργίδη εκτός από τη
τυπική εκπαίδευση έχουμε και άλλες μορφές εκπαίδευσης όπως την άτυπη, τη μη
τυπική και την Εκπαίδευση Ενηλίκων, οι οποίες αναπτύσσονται σε πλαίσια δια βίου
εκπαίδευσης (Βεργίδης, 1991: 2057).
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας το ενδιαφέρον μας θα στραφεί στην ανάλυση του
όρου Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Γ.

Εννοιολογικός Προσδιορισμός του Όρου Παιδεία

Ο όρος παιδεία χρησιμοποιείται με πληθώρα σημασιών, και πολλές φορές
ταυτίζεται με τις έννοιες, αγωγή, μόρφωση, εκπαίδευση. Ο όρος παιδεία ετυμολογικά
προέρχεται από το ρήμα παιδεύω που σημαίνει στην κυριολεξία ενασχόληση με το
παιδί. Μεταξύ των μελετητών των παιδαγωγικών θεμάτων υπάρχουν
διαφοροποιήσεις ως προς τον όρο παιδεία. Άλλοι χρησιμοποιούν τον όρο ως έννοια
υπερκείμενη που περιλαμβάνει οτιδήποτε αφορά την αγωγή και το μάθημα. Άλλοι
συνοδεύοντας τον με την αγωγή, και δεχόμενοι τον όρο ως συνώνυμο με αυτή,
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θεωρούν και τους δύο όρους συνθετικά στοιχεία της παιδαγωγικής (Κρίβας, 1995:
113).
Σύμφωνα με τον καθηγητή παιδαγωγικής Ξωχέλλη, ο όρος παιδεία έχει τριπλή
σημασία:
α) χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα της παιδαγωγικής διαδικασίας και έτσι ταυτίζεται με
τον όρο μόρφωση,
β) σημαίνει τις προσπάθειες που καταβάλλει η πολιτεία για την οργάνωση της
παιδαγωγικής διαδικασίας δηλαδή της εκπαίδευσης,
γ) χρησιμοποιείται ως συνώνυμος με τους όρους αγωγή και μάθηση (Ξωχέλλης,
1983: 14).
Ο W. Jaeger, εντοπίζει το βαθύτερο νόημα του όρου παιδεία στην «σαφή
συνείδηση των φυσικών αρχών της ανθρώπινης ζωής και των σταθερών νόμων, κατά
τους οποίους ενεργούν οι σωματικές και ψυχικές δυνάμεις του ανθρώπου (Παππάς,
1983:53).
Την αποσαφήνιση του όρου επιχειρεί και ο Μαρωνίτης που συσχετίζει τον όρο
παιδεία με την εκπαίδευση για να καταλήξει σε μια συγκριτική προσέγγιση των
εννοιών. Αναφέρει πως οι όροι παιδεία και εκπαίδευση χρησιμοποιούνται συχνά ως
συνώνυμοι. Κατά τον Μαρωνίτη είναι απαραίτητη η διάκριση των όρων προκειμένου
ως εκπαίδευση να χαρακτηριστεί η θεσμοθετημένη μορφή παιδείας που παρέχεται
από το κράτος στους πολίτες του σε συγκεκριμένο τόπο, χώρο και χρόνο. Σύμφωνα
με τον Μαρωνίτη παιδεία είναι ο συνολικός χώρος της έγκυρης γνώσης και της
θησαυρισμένης ευαισθησίας που προκύπτει ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης και της
επαφής του ατόμου με την καθημερινή πραγματικότητα» (Μαρωνίτης, στο: Παππάς,
1988: 53).
Από την προηγούμενη απόπειρα εννοιολογικής προσέγγισης του όρου
συνάγεται εύκολα το συμπέρασμα πως ο όρος παιδείας είναι υπερκείμενος της
αγωγής, της εκπαίδευσης, της διδασκαλίας και της μόρφωσης και αποτελεί το τέλος,
την ολοκλήρωση του ατόμου.
Για να μπορούμε να συνεννοούμαστε όταν αναφερόμαστε στον όρο «παιδεία»
είναι απαραίτητο να διατυπώσουμε έναν ορισμό ο οποίος είναι γενικά αποδεκτός.
Σύμφωνα με αυτόν η παιδεία θεωρείται « ως διαδικασία και αποτέλεσμα της
εκπαίδευσης και της ελεύθερης και ολόπλευρης ανάπτυξης των δυνατοτήτων του
ανθρώπου (και ως εκ τούτου ως όρος συνώνυμος με τη μόρφωση) σε συσχέτιση με τις
συγκεκριμένες ιστορικές κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές συνθήκες του
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συγκεκριμένου κοινωνικού σχηματισμού» (Gamm 1986, Δαμανάκης 1988, Κρίβας,
1995: 115).
Στα πλαίσια της όλης προσπάθειας προσέγγισης του περιεχομένου του όρου παιδεία
θα αναφερθούμε και στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτός αντιληπτός στο σύγχρονο
ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Για την ανάλυση του όρου πρέπει να αποδεχθούμε δύο
θέσεις.
1η θέση: Η παιδεία εμπεριέχει την ικανότητα του ατόμου για αυτοκαθορισμό, την
ικανότητα για συναπόφαση και διαμόρφωση κοινών πολιτιστικών, οικονομικών,
κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων, την ικανότητα για αλληλεγγύη.
2 η θέση: Η παιδεία θα πρέπει να είναι σήμερα γενική και υπό τριπλή έννοια: α)
παιδεία για όλους, β) παιδεία που εγγυάται την ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου, γ)
παιδεία για χάρη του συνόλου. Το τελευταίο σημαίνει τη διαδικασία αντίληψης και
επίγνωσης των καταστάσεων και προβλημάτων που περιβάλλουν το άτομο και τον
αυτοκαθορισμό για την αντιμετώπιση τους, σημαίνει την ιστορικά διαμορφωμένη
συνείδηση των βασικών προβλημάτων του παρόντος - αλλά και του μέλλοντος,
συνδεδεμένη με την συναίσθηση της συνυπευθυνότητας όλων των ατόμων, και την
ετοιμότητα τους για συμμέτοχη δράση για την επίλυση αυτών των προβλημάτων
(Κρίβας, 1996 : 38).
Η τελευταία εννοιολογική προσέγγιση μας βοηθά ώστε να προσδιορίσουμε,
να προσεγγίσουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα το περιεχόμενο του όρου
«Περιβαλλοντική Αγωγή».
Δ.

Εννοιολογικός Προσδιορισμός του Όρου Περιβαλλοντική Αγωγή

Με την ευρύτερη δυνατή έννοια που μπορούμε να αποδώσουμε στον όρο
Περιβαλλοντική Αγωγή μπορεί να ισχυριστούμε πως Περιβαλλοντική Αγωγή υπάρχει
από τότε που υπάρχει και ο άνθρωπος στον πλανήτη. Οι άνθρωποι πάντοτε
προσπαθούσαν να κατανοήσουν το φυσικό περιβάλλον, τη σχέση και τις
αλληλεξαρτήσεις του με τους άλλους φυσικούς οργανισμούς και να μεταδώσουν στα
παιδιά τους την πείρα και τη γνώση που συσσώρευαν γι' αυτό.
Η αγωγή σχετικά με το περιβάλλον διαφοροποιείται διαχρονικά ανάλογα με
τις φάσεις του ανθρώπινου πολιτισμού, τη συσσωρευμένη γνώση την αντίληψη που
έχει ο άνθρωπος για το περιβάλλον και τη σχέση που τον συνδέει με αυτό (Φλογαϊτη,
1993: 177, Κρίβας, 1999:40).
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Για πάρα πολλούς αιώνες η Περιβαλλοντική Αγωγή ήταν στενά συνδεδεμένη
με τον αγώνα για την επιβίωση. Ήταν η γνώση του πως να συμπεριφερθεί ο
άνθρωπος και πως να κινηθεί στο πλαίσιο της φύσης, την οποία αντιλαμβανόταν πιο
δυνατή απ' αυτόν, αλλά ταυτόχρονα κι εχθρική προς αυτόν.
Με την ανάπτυξη του πολιτισμού, την εξέλιξη της επιστήμης και της
τεχνολογίας οι σχέσεις του ανθρώπου με τη φύση αρχίζουν να διαφοροποιούνται
προοδευτικά σε βαθμό που να θεωρείται ο άνθρωπος απόλυτα διαχωρισμένος από τη
φύση και η φύση από αυτόν.
Κατά τον 20ο αιώνα, η αλματώδης ανάπτυξη της επιστήμης και της
τεχνολογίας διατάραξε περισσότερο τη σχέση ανθρώπου φύσης και αντιμετώπισε τη
φύση σαν μέσο για εξασφάλιση πλούτου, καλύτερης και πιο άνετης ζωής στον
άνθρωπο.
Η Περιβαλλοντική Αγωγή όπως την εννοούμε σήμερα διαφέρει από την
αντίληψη των προηγούμενων χρόνων. Δεν διαφέρει μόνο ως προς τους σκοπούς και
τους επιμέρους στόχους της αλλά διαφέρει ως προς τη φιλοσοφία που τη στηρίζει,
τους προβληματισμούς που αναπτύσσει και τις ανάγκες που την προωθούν
φορτιζόμενη με το βάρος των περιβαλλοντικών προβλημάτων (Φλογαϊτη, 1993:181).
Στα πλαίσια της νέας αντίληψης το περιβάλλον δεν θεωρείται άσχετο προς τον
άνθρωπο ούτε και αυτός άσχετος με το περιβάλλον. Άνθρωπος και περιβάλλον
αντιμετωπίζονται σαν ένα σύστημα αλληλοεμπλεκόμενο, αλληλορυθμιζόμενο και
αλληλεξαρτώμενο σε τέτοιο βαθμό ώστε η διατάραξη του ενός να προκαλεί
ανισορροπία στο άλλο.
Συγκεκριμένα το περιβάλλον δεν θεωρείται συρρικνούμενο στις βιοφυσικές
του όψεις αλλά περιλαμβάνει τον άνθρωπο και όλες τις διαστάσεις που η παρουσία
του και οι δραστηριότητες του προσθέτουν. Σύμφωνα με την συστημική θεώρηση το
περιβάλλον διαμορφώνεται από την συνδυασμένη δράση φυσικών, βιολογικών,
κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών συστημάτων (Φλογαίτη, 1993: ό.π.).
Το περιβάλλον δεν είναι εξωτερικό στοιχείο του ανθρώπου. Δεν είναι μόνο
πόρος ή αγαθό προς εκμετάλλευση, αλλά το συνολικό σύστημα της ζωής που
ενσωματώνει τον άνθρωπο. Ο τελευταίος δεν είναι το απόλυτο κέντρο της
δημιουργίας, αλλά ένας από τους πόλους της οικόσφαιρας. Κατά συνέπεια, οι σχέσεις
ανθρώπου φύσης δεν είναι ανταγωνιστικές αλλά είναι σχέσεις συνεργασίας,
δημιουργίας και αλληλοσυμπλήρωσης. Σύμφωνα με τον Morin «ο άνθρωπος οφείλει
να οδηγεί - να ακολουθεί τη φύση». (Morin, 1980 : 96)
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Σύμφωνα με τα προηγούμενα η νέα αντίληψη για την Περιβαλλοντική Αγωγή
θέτει ως βασικούς σκοπούς:
α) Την κατάργηση του διαχωρισμού μεταξύ ανθρώπου και φύσης, την απόρριψη
της αντίληψης του ανθρώπου ως κυρίαρχου της φύσης, την οικοδόμηση νέων
σχέσεων μεταξύ ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο μιας σφαιρικής αντίληψης του
περιβάλλοντος στο οποίο ο άνθρωπος είναι μέλος αναπόσπαστο και ταυτόχρονα
δημιουργός.
β) Τη διαμόρφωση μιας καινούργιας κουλτούρας, που απορρίπτει τις
κατακερματισμένες απεικονίσεις της πραγματικότητας, συνθέτει τη διακλαδική
γνώση στηριζόμενη στο διεπιστημονικό μοντέλο γνώσης-δράσης, και οδηγεί σε ένα
μοντέλο οικολογικοποιημένης σκέψης.
γ) Τη διαμόρφωση ενός νέου τρόπου σκέψης και αντίληψης του περιβάλλοντος
που τοποθετεί κάθε πρόβλημα στα σφαιρικά πλαίσια, τα οποία μπορεί να είναι και
πλανητικά.
δ) Την αναβίωση της έννοιας του πολίτη ο οποίος ευθύνεται για την ποιότητα
της ζωής του, συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά δρώμενα, καθώς και στη διαδικασία
λύσης των προβλημάτων που τον απασχολούν. (Φλογαϊτη, 1993: 184-185).
Για την επίτευξη των σκοπών αυτών απαιτείται μία εκπαίδευση, η οποία με
τους στόχους και τη μεθοδολογία της αποβλέπει σε αυτούς και είναι
προσανατολισμένη: α) μέσα στο περιβάλλον, β) για το περιβάλλον, γ) και για χάρη
του περιβάλλοντος. Τα προαναφερόμενα αποτελούν στοιχεία μιας συνολικής
προσέγγισης της Περιβαλλοντικής Αγωγής (Lucas, 1972).
•

Εκπαίδευση μέσα από το περιβάλλον σημαίνει πως το περιβάλλον

χρησιμοποιείται ως πεδίο μάθησης, απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Επίσης
μέσα από αυτή την εμπλοκή του ατόμου με το περιβάλλον καλλιεργείται η ανάπτυξη
συναισθημάτων, ενδιαφερόντων και εκτίμησης για το ίδιο το περιβάλλον.
•

Εκπαίδευση για το περιβάλλον είναι η γνώση για τη λειτουργία των

περιβαλλοντικών συστημάτων, η οποία είναι απαραίτητη για τη σωστή χρήση τους
από τον άνθρωπο.
•

Εκπαίδευση για χάρη του περιβάλλοντος είναι αυτή που αποσκοπεί στο να

αναπτύξει αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που οδηγούν στην υιοθέτηση ενός
προσωπικού κώδικα συμπεριφοράς ο οποίος διασφαλίζει ότι οι διάφορες αποφάσεις
είναι ευνοϊκές για την υπόθεση της καλύτερης διατήρησης του περιβάλλοντος.
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Οι προσανατολισμοί βέβαια αυτοί, παρά τη συναίνεση ως προς την αξία τους
και τη χρηστικότητα τους ως προσεγγίσεις της Περιβαλλοντικής Αγωγής, που
απορρέουν από διεθνή θεμελιώδη κείμενα για την Περιβαλλοντική Αγωγή, αλλά και
ως βασικά στοιχεία αυτής της μορφής αγωγής, δεν οδηγούν γραμμικά σε
διαφοροποιήσεις στάσεων, συμπεριφορών και αξιών σε κάθε επιμέρους κοινωνικό
σχηματισμό. Και τούτο γιατί από τη μεριά οι κοινωνίες έχουν τις ιδιάζουσες
κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες τους· από την άλλη μεριά στην
υλοποίηση τους εμπλέκονται διαφορετικές περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές
ιδεολογίες, διαφορετικά παιδαγωγικά «παραδείγματα», αλλά και διαφορετικές
προσωπικές θέσεις (personal theories) των εκπαιδευτικών ή των εκπαιδευτών
γενικότερα.( Souve', 1996:7-29, Παπαδημητρίου, 1998: 95-119)
Οι πιο πάνω προσανατολισμοί της Περιβαλλοντικής Αγωγής φαίνεται πως
έχουν σχέση με τις αντίστοιχες περιοχές ανάπτυξης της ανθρώπινης προσωπικότητας
και συγκεκριμένα με την α) συναισθηματική, β) γνωστική, γ) ηθική. (Φλογαίτη,
1993:190, Κρίβας, 1996: 25, 1999: 97)
Η πρώτη σχετίζεται με την άμεση εμπειρία του περιβάλλοντος, με την αισθητική και
οπτική επίγνωση και με τη δημιουργία θετικών συναισθημάτων προς τον τόπο περιβάλλον.
Η δεύτερη σχετίζεται με τη διανοητική ανάπτυξη, με το σχηματισμό εννοιών, με
εξηγήσεις προτύπων, διαδικασιών, μορφών σχέσεων.
Η τρίτη σχετίζεται με τις στάσεις προς το περιβάλλον, με τις κοινωνικές και πολιτικές
επιρροές που το μορφοποιούν καθώς και με τη δημιουργία αξιών.
Στο σημείο αυτό, αν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό για το τι είναι η
Περιβαλλοντική Αγωγή θα λέγαμε πως είναι «η διαδικασία αναγνώρισης αξιών και
διασαφήνισης εννοιών ώστε να αναπτυχθούν δεξιότητες και στάσεις αναγκαίες για την
κατανόηση και εκτίμηση της αλληλοσνσχέτισης ανθρώπου, πολιτισμού και βιοφυσικού
περιβά/Λοντος» (U.N.E.S.C.O. -U.N.E.P., 1976:2).
Ειδικότερα, η Περιβαλλοντική Αγωγή παρέχει σε κάθε άτομο την δυνατότητα
απόκτησης γνώσεων, αξιών, στάσεων, δεξιοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες για την
κατανόηση, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος. Συμβάλλει επίσης στη
δημιουργία νέων προτύπων συμπεριφοράς ατόμων, ομάδων, κοινωνιών προς το
περιβάλλον, διαμορφώνοντας έτσι ένα πολίτη με οικολογική παιδεία. Το τελευταίο
είναι ένα από τα βασικά αιτήματα των καιρών όχι μόνο σε επίπεδο τοπικών
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κοινωνιών ή σε επίπεδο κρατών, αλλά για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία και
σε πλανητικό επίπεδο.

Ε.

Εννοιολογικός Προσδιορισμός του Όρου Εκπαίδευση Ενηλίκων
Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο οι επιστημονικές, τεχνολογικές, κοινωνικο-

οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις είχαν σαν αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό και
τη ριζική διαφοροποίηση των γνώσεων που είναι αναγκαίες για την κοινωνική και
επαγγελματική ζωή. Η ζήτηση για περισσότερη καλύτερη και πιο προσαρμοσμένη
στις νέες ανάγκες εκπαίδευση αποδείχθηκε ότι δεν ήταν δυνατό να ικανοποιηθεί από
τα σχολικά συστήματα και μόνο. Έτσι, η εξωσχολική εκπαίδευση και ειδικότερα η
Εκπαίδευση Ενηλίκων αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται με διάφορες μορφές τόσο στις
βιομηχανικές όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες (Βεργίδης, 1991:2057).
Η γενική συνέλευση της U.N.E.S.C.O. σε συνοδό της το 1976 με ομόφωνη απόφαση
της δέχθηκε τον παρακάτω γενικό ορισμό για την επιμόρφωση ενηλίκων, σε μια
προσπάθεια να συμπεριληφθούν σε αυτή όλες οι εξωσχολικές και μετασχολικές
εκπαιδευτικές διαδικασίες.
Σύμφωνα με αυτόν, με τον όρο Εκπαίδευση Ενηλίκων, δηλώνεται «ολόκληρο
το φάσμα των οργανωμένων εκπαιδευτικών διαδικασιών, οποιουδήποτε περιεχομένου
ή επιπέδου και οποιασδήποτε μεθόδου, είτε αυτές αφορούν σε αναγνωρισμένες ή
ελεύθερες σπουδές είτε συνεχίζουν ή αναπληρώνουν αρχική εκπαίδευση σε σχολεία,
κολέγια και πανεπιστήμια, καθώς και σε σχολές μαθητείας. Με την βοήθεια των πιο
πάνω διαδικασιών άτομα θεωρούμενα ως ενήλικα από την κοινωνία στην οποία
ανήκουν, αναπτύσσουν τις ικανότητες τους, πλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν
την τεχνική και επαγγελματική τους κατάρτιση ή στρέφονται προς άλλες
κατευθύνσεις και μεταβάλλουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους προς την διπλή
προοπτική. Τόσο της ολοκληρωμένης προσωπικής τους ανάπτυξης, όσο και της
συμμετοχής τους σε μια ισορροπημένη και ανεξάρτητη κοινωνική, οικονομική και
πολιτιστική ανάπτυξη» (Κωστίκης, 1997: 105-106, Rogers, 1999: 56).
Πιο περιεκτικός σε σχέση με τον προηγούμενο είναι ο ορισμός που δόθηκε για
την Εκπαίδευση Ενηλίκων από τον Ο.Ο.Σ.Α. το 1977, σύμφωνα με τον οποίο «Η
Εκπαίδευση Ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραμμα
σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιο εκπαιδευτικό φορέα, για να ικανοποιήσει
οποιαδήποτε ανάγκη ή ενδιαφέρον, που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε
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οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου που έχει υπερβεί την ηλικία της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια δραστηριότητα του δεν είναι πλέον η
εκπαίδευση. Η «σφαίρα» της επομένως καλύπτει μη επαγγελματικές, επαγγελματικές,
γενικές, τυπικές και μη τυπικές σπουδές, καθώς και εκπαίδευση που έχει συλλογικό
κοινωνικό σκοπό (Rogers, 1999: 55).
Ίσως ο ευρύτερος ορισμός που έχει διατυπωθεί για την Εκπαίδευση Ενηλίκων
να είναι αυτός που έχει δοθεί από το (πρώην) Εθνικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης
Ενηλίκων (σήμερα NIACE) Αγγλίας και Ουαλίας. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό η
Εκπαίδευση Ενηλίκων «περιλαμβάνει οποιοδήποτε είδος εκπαίδευσης για ανθρώπους
που έχουν την ηλικία που τους επιτρέπει να κατέχουν θέση εργασίας, να ψηφίζουν,
να στρατεύονται και να συνάπτουν γάμο οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της
συνεχούς εκπαίδευσης που ξεκίνησε από την παιδική τους ηλικία. Μπορεί να θέλουν
να αντισταθμίσουν την περιορισμένη σχολική εκπαίδευση που είχαν λάβει, να
δώσουν εξετάσεις, να αποκτήσουν βασικές τεχνικές ή επαγγελματικές δεξιότητες ή
να μάθουν καλά νέες λειτουργικές διεργασίες. Μπορεί να στρέφονται στην
εκπαίδευση, επειδή επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τους εαυτούς τους και τον
κόσμο και να δρουν με βάση αυτή τη γνώση, ή μπορεί να συμμετέχουν σε
προγράμματα μόνο και μόνο για την ικανοποίηση που αντλούν από την ανάπτυξη των
ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Μπορεί ακόμα να μη συμμετέχουν σε
"οργανωμένα προγράμματα". Μπορεί να βρίσκουν αυτό που θέλουν σε βιβλία, σε
εκπομπές ή να καθοδηγούνται με αλληλογραφία από κάποιον επιβλέποντα που ποτέ
δεν συνάντησαν. Μπορεί να εκπαιδεύονται τελείως άτυπα με το να συμμετέχουν σε
κοινές αναζητήσεις με ανθρώπους παρόμοιων ενδιαφερόντων» (Rogers, 1999: 56).
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Κεφάλαιο Δεύτερο

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Α.

Λόγοι, Αιτίες που Προκάλεσαν τη Γένεση της Περιβαλλοντικής Αγωγής

Έχοντας παρουσιάσει και αναλύσει τον όρο Περιβαλλοντική Αγωγή στο
προηγούμενο κεφάλαιο της εργασίας μας, στα πλαίσια αυτού του κεφαλαίου
επιχειρούμε να παρουσιάσουμε την εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Αγωγής όπως αυτή
προκύπτει από τα κείμενα Διεθνών Οργανισμών, καθώς επίσης να καταδείξουμε τους
λόγους που την καθιστούν αναγκαία. Τα τελευταία, αποτελούν στοιχεία αναγκαία για
την υλοποίηση της σκοποθεσίας αυτής της εργασίας.
Η Περιβαλλοντική Αγωγή, άρχισε να αναπτύσσεται συστηματικά από τα μέσα
της δεκαετίας του '60, στα πλαίσια πρωτοβουλιών που υλοποιήθηκαν από
ευαισθητοποιημένους εκπαιδευτικούς και περιβαλλοντολόγους με στόχο τη συμβολή
της εκπαίδευσης στη βελτίωση και την προστασία του περιβάλλοντος
(Παπαδημητρίου, 1998: 17).
Προκειμένου να κατανοήσουμε από τη μια μεριά τη διαμόρφωση και εξέλιξη
της μέσα στο πέρασμα των τελευταίων δεκαετιών, και από την άλλη την εφαρμογή
της τόσο σε μορφές τυπικής όσο και μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως η Εκπαίδευση
Ενηλίκων, θεωρούμε απαραίτητο να μελετήσουμε την ανάπτυξη της σε συνδυασμό
με τους λόγους και τις αιτίες που την προκάλεσαν.
Η εμφανιζόμενη από τη δεκαετία του '60 οικολογική κρίση με τα μεγάλα
προβλήματα που δημιούργησε, όπως κρίση πετρελαίου, καταστροφή δασών,
δηλητηριασμένα εδάφη, ποτάμια, θάλασσες, μείωση ζώνης όζοντος, προβλήματα
υπερπληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες του νέου κόσμου, άρχισε να
προβληματίζει πολλούς ανθρώπους, επώνυμους και ανώνυμους οι οποίοι πίστευαν ότι
κάτι πρέπει να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο αν θέλουμε να σώσουμε τον πλανήτη και
την ίδια την επιβίωση μας σε αυτόν κατά τα επόμενα χρόνια (Κρίβας, 1993: 171).
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Για να κατανοήσουμε τους λόγους που προκάλεσαν τη γέννηση της
Περιβαλλοντικής Αγωγής πρέπει προηγουμένως να σταθούμε στις αιτίες που
διαχρονικά προκάλεσαν την οικολογική κρίση και έθεσαν σε κίνδυνο ακόμα και την
ίδια την επιβίωση μας.
Η επέμβαση του ανθρώπου στη φύση ξεκινά από την μέρα που βρέθηκε πάνω
στη γη. Στην αρχή οι πρώτοι άνθρωποι που ήταν 10 εκατομμύρια κατοικούσαν σ' ένα
χώρο απεριόριστο. Κυνηγούσαν, ψάρευαν κι έτρωγαν τα αγαθά που τους παρείχε η
φύση. Μερικά χρόνια αργότερα με την έναρξη της βιομηχανικής επανάστασης και τη
δημιουργία των πρώτων οικισμών η επέμβαση αυτή γίνεται ολοένα και πιο μεγάλη.
Τα καταναλωτικά πρότυπα ζωής που προξένησε η βιομηχανική επανάσταση σε
συνδυασμό με τον καπιταλισμό, είχαν σαν αποτέλεσμα την καταστροφή πολλών
περιοχών του πλανήτη η οποία σε πολλές περιπτώσεις συνοδεύτηκε από την
ολοκληρωτική εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή μερών τους (φυτά, ζώα) (Κρίβας,
1996:20-21).
Η ανάγκη για αναθεώρηση του ρόλου του ανθρώπου πάνω στη γη γινόταν ολοένα
και πιο επιτακτική. Τα οικολογικά κινήματα και οι οικολογικές οργανώσεις που
αρχικά συγκροτήθηκαν γύρω από τη δεκαετία του '60 δεν μπόρεσαν να προσφέρουν
πολλά προς αυτή την κατεύθυνση.
Μπροστά λοιπόν σ' αυτό το αδιέξοδο που είχε προκύψει αναζητήθηκε η λύση
μέσα από το χώρο της εκπαίδευσης καθώς η τελευταία μπορεί να ασκεί μέσα από τα
προγράμματα και το περιεχόμενο τους τεράστια επιρροή σε μεγάλα πληθυσμιακά
σύνολα.
Η αρχική σύλληψη της Περιβαλλοντικής Αγωγής συνίστατο στην εκπαίδευση
τεχνικών και ειδικών για τα θέματα και τα προβλήματα του περιβάλλοντος, δηλαδή
ατόμων που θα μπορούσαν να διερευνήσουν και να θέσουν σε εφαρμογή με τη
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τα πιο κατάλληλα μέτρα (Giordan & Souchon,
1986:13).
Σύντομα όμως, ο προβληματισμός που ανέπτυξε για το θέμα του
περιβάλλοντος το οικολογικό κίνημα, προώθησε μια πιο ριζοσπαστική αντίληψη για
την Περιβαλλοντική Αγωγή η οποία δρα συμπληρωματικά με την προηγούμενη. Η
αντίληψη αυτή στηρίχθηκε στην ιδέα πως τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν
δημιουργήθηκαν από κάποιες ιδιαιτερότητες των φυσικών φαινομένων και
λειτουργιών, αλλά είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων κοινωνικών, πολιτισμικών και
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οικονομικών επιλογών. Η οικολογική κρίση είναι κρίση κοινωνική και πολιτισμική
και οι ρίζες της βρίσκονται στο είδος των σχέσεων που έχουν διαμορφώσει οι
κοινωνίες με τη φύση και ο άνθρωπος με τον εαυτό του και τη φύση. Για να μπορέσει
η ανθρωπότητα να αντιμετωπίσει τα περιβαλλοντικά ζητήματα οφείλει να
επανεξετάσει τα κριτήρια στα οποία βασίζονται οι επιλογές και οι αποφάσεις της, και
να διαμορφώσει νέο σύστημα αξιών καθώς και νέο τρόπο σκέψης (Φλογαϊτη,
1993:113).
Η Περιβαλλοντική Αγωγή λοιπόν, προκειμένου να ανταποκριθεί ουσιαστικά
στις σύγχρονες ανάγκες και να συμβάλλει δραστικά στην αντιμετώπιση της
οικολογικής κρίσης θα πρέπει να λειτουργήσει όχι μόνο ως εκπαίδευση ειδικών αλλά
σαν αγωγή των πολιτών, που στοχεύει σε ριζικές αλλαγές στις στάσεις, στις
συμπεριφορές και τις αξίες των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων.
Σύμφωνα με το προηγούμενο σκεπτικό η προστασία του περιβάλλοντος δεν
αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος ορισμένων ειδικών, αλλά αποτελεί υποχρέωση
και υπόθεση ζωτικής σημασίας κάθε συνειδητοποιημένου πολίτη.
Στα πλαίσια της προηγούμενης προβληματικής γεννήθηκε η Περιβαλλοντική
Αγωγή με τη σύγχρονη μορφή της η οποία αναπτύχθηκε παράλληλα με το οικολογικό
κίνημα. Η αναγκαιότητα για την προώθηση της υποστηρίχθηκε απ' όλους όσους
ασχολήθηκαν με το θέμα του περιβάλλοντος. Μέσα σ' αυτό το κλίμα διαμορφώθηκε
ένα ισχυρό κίνημα για την Περιβαλλοντική Αγωγή σε τοπικό, σε εθνικό, σε
περιφερειακό και σε διεθνές επίπεδο (Φλογαϊτη, 1993: 114).
Β.

Η Εκπαίδευση των Ενηλίκων στην Περιβαλλοντική Αγωγή στα Πλαίσια
της Ιστορικής της Εξέλιξης

Για να κατανοήσουμε την εφαρμογή και ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής
Αγωγής τόσο στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Αμερικής, ιδίως μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όσο και σε μορφές
μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως είναι η Εκπαίδευση Ενηλίκων, απαραίτητη θεωρούμε
τη σύντομη παρουσίαση της ιστορικής της εξέλιξης όπως αυτή προκύπτει μέσα από
τα κείμενα διεθνών οργανισμών.
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1.

Τα πρώτα Κινήματα

Η εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Αγωγής βρίσκεται μέσα στα οικολογικά
κινήματα που διαμορφώθηκαν στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Σε όλες τις φάσεις
ανάπτυξης τους τα κινήματα αυτά τροφοδότησαν παράλληλα και τα εκπαιδευτικά
κινήματα. Πιο συγκεκριμένα, στις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα
αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ το κίνημα για τη Μελέτη της Φύσης με σκοπό «την
κατανόηση και την εκτίμηση της ομορφιάς, της μεγαλοπρέπειας και των μυστηρίων
της φύσης» και την ανάπτυξη του σεβασμού για τη φύση (Φλογαίτη, 1993: 115).
Παράλληλα, διαμορφώθηκε και το εκπαιδευτικό κίνημα για τη διατήρηση της
φύσης το οποίο αν και δημιουργήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα έκανε αισθητή την
παρουσία του στη δεκαετία του 30. Στόχος του κινήματος ήταν η προστασία και
διατήρηση των φυσικών συστημάτων και των διαφόρων ειδών, καθώς και η
ορθολογική διαχείριση των πόρων. Η εκπαίδευση για την διατήρηση της φύσης
αναζωπυρώθηκε μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τόσο στην Αμερική όσο και στην
Ευρώπη πήρε θέση στα επίσημα προγράμματα εκπαίδευσης και στηρίχθηκε και από
τις οργανώσεις για την προστασία της φύσης.
Από τη δεκαετία του '60 αρχίζει να εμφανίζεται η ιδέα της Περιβαλλοντικής
Αγωγής αρχικά αποσπασματικά και χωρίς συγκεκριμένους στόχους και θεωρητικό
πλαίσιο αναφοράς το οποίο όμως με την πάροδο του χρόνου γίνεται ολοένα πιο
συγκεκριμένα και σαφές κάτω από την επίδραση φιλοσοφικών και κοινωνικών
κινημάτων.
Πολλοί όμως ερευνητές και συγγραφείς τοποθετούν τη γέννηση της
Περιβαλλοντικής Αγωγής στη δεκαετία του 1970 στις Η.Π.Α. και πιο συγκεκριμένα
στην «ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ» την οποία θεωρούν και ως γενέθλια ημέρα του
οικολογικού κινήματος (Giordan & Souchon, 1991:8).
Με την ανατολή της δεκαετίας του '70 εντείνεται ο προβληματισμός σε
Ευρώπη και Αμερική. Αρχίζουν συζητήσεις για τη φιλοσοφία, τη φύση, τους στόχους
και τις πρακτικές εφαρμογές της Περιβαλλοντικής Αγωγής. Θεσπίζεται και ο πρώτος
ομοσπονδιακός νόμος στις Η.Π.Α., σύμφωνα με τον οποίο η Περιβαλλοντική Αγωγή
θεωρείται ως «διαδικασία η οποία αφορά στις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλov
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του, τόσο το φυσικό, όσο και αυτό το οποίο δημιούργησε ο ίδιος (ανθρωπογενές)
συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων που συνδέουν τη δημογραφία, τη ρύπανση, την
κατανομή και την εξάντληση των φυσικών πόρων, τις μεταφορές, την τεχνολογία και το
σχεδιασμό του αστικού και αγροτικού χώρου, με το συνολικό περιβάλλον του
ανθρώπου». (Φλογαϊτη, 1993: 117).
Κατά συνέπεια παρατηρούμε μια ουσιαστική στροφή από την εκμετάλλευση για τη
διατήρηση, στην Περιβαλλοντική Αγωγή.
Στην Βρετανία, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έτους για την προστασία της φύσης
1970 διοργανώνονται συναντήσεις και ιδρύεται το 1968 το Συμβούλιο της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με σκοπό τον συντονισμό 50 περίπου Οργανώσεων
που ασχολούνται με θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής. Το Συμβούλιο αυτό ακόμα και
σήμερα αποτελεί βασικό υποστηρικτή της Περιβαλλοντικής Αγωγής (Harris,
1991:287-290).
Στη Σουηδία με τη μεταρρύθμιση του 1968 αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα της
Περιβαλλοντικής Αγωγής και εισάγονται ανάλογα προγράμματα στην εκπαίδευση.
Με τη σειρά τους επηρεάζονται και άλλες γειτονικές χώρες. Έτσι ακολουθούν η
Δανία, η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Φιλανδία,
Το Δεκέμβριο του 1971, υπό την αιγίδα της I.U.C.N. και του W.W.F. διοργανώθηκε
μια Ευρωπαϊκή Συνάντηση με θέμα την Εκπαίδευση για τη Διατήρηση του
Περιβάλλοντος στο Rushlikon της Ελβετίας. Στη συνάντηση αυτή διατυπώθηκαν
προτάσεις για προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και για την τριτοβάθμια και εξωσχολική
εκπαίδευση, καθώς επίσης και για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο ίδιο πνεύμα, αλλά με έμφαση στην επιμόρφωση
εκπαιδευτικών οι οποίοι απασχολούνται σε χώρους που παρέχουν τυπική, όσο και
άτυπη εκπαίδευση, διοργανώθηκαν διεθνείς συναντήσεις το 1972 στο Οντάριο του
Καναδά, τη Βόρεια Ουαλία της Βρετανίας καθώς επίσης και το 1974 στην Αργεντινή.
Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο Ο.Ο.Σ.Α. Οι δραστηριότητες του
επικεντρώθηκαν κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οργανώθηκαν δύο
συναντήσεις. Η πρώτη στη Γαλλία το 1971 με θέμα «Η Περιβαλ/,οντική Εκπαίδευση
στο Πανεπιστήμιο» και η δεύτερη στη Δανία το 1974 με θέμα «Η Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Φλογαϊτη, 1993: 119-120).
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Στη συνάντηση της I.U.C.N. (International Union of Conservation of Nature)
στη Νεβάδα των Η.Π.Α. καθιερώνεται διεθνώς ο όρος Περιβαλλοντική Αγωγή και
διατυπώνεται ένας αρχικός ορισμός της. Σύμφωνα με αυτόν «Η ΠεριβαΜ.οντική
Αγωγή είναι διαδικασία που οδηγεί με την αναγνώριση αξιών και τη διασαφήνιση
εννοιών στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των στάσεων που είναι απαραίτητες για
την κατανόηση και την εκτίμηση της συσχέτισης ανθρώπου, πολιτισμού και βιοφυσικού
περιβάλλοντος. Η Περιβαλ/.οντική Αγωγή συνεπάγεται άσκηση στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων και στη διαμόρφωση ενός κώδικα συμπεριφοράς του κάθε ατόμου
ξεχωριστά γύρω από τα προβλήματα που αφορούν την ποιότητα του περιβάλ/,οντος»
(U.N.E.S.C.O. - U.N.E.P., 1976: 2).

2. Διεθνείς Συναντήσεις για την Εγκαθίδρυση της Περιβαλλοντικής
Αγωγής στους Χώρους Αγωγής και Εκπαίδευσης
Η Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το ανθρώπινο περιβάλλον
πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη το 1972. Στα πλαίσια της συνδιάσκεψης
αναγνωρίζεται για πρώτη φορά σε επίπεδο κυβερνήσεων ότι τα περιβαλλοντικά
προβλήματα είναι αποτέλεσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και επισημαίνεται η
σοβαρότητα για τη ζωή στον πλανήτη. Θεωρείται αναγκαία η δράση της διεθνούς
κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, και γίνεται για πρώτη φορά
συζήτηση για θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής (United Nations, 1973: 3-5).
Σε αυτή επίσης, συζητήθηκαν και διατυπώθηκαν όλες οι διαστάσεις των
περιβαλλοντικών προβλημάτων ενώ ταυτόχρονα αναλύθηκαν οι τρόποι με τους
οποίους αυτά συνδέονται με την αναπτυξιακή διαδικασία. Ως αποτέλεσμα των
εργασιών προέκυψε η «Διακήρυξη για το περιβάλλον του Ανθρώπου». Στη διάσκεψη
της Στοκχόλμης έγινε σαφής η αντίληψη πως «η εκπαίδευση σε περιβαλ/.οντικά
θέματα, τόσο της νέας γενιάς όσο και των ενηλίκων είναι απαραίτητη για την
δημιουργία μιας νέας αντίληψης και υπεύθυνης συμπεριφοράς από τα άτομα, τις
επιχειρήσεις και τις κοινωνίες, στα πλαίσια της προστασίας και της βελτίωσης του
περιβάλλοντος σε ολόκληρη την ανθρώπινη έκταση». ( United Nations, 1973:3).
Μέσα σε αυτό το πνεύμα η Περιβαλλοντική Αγωγή ξεκίνησε το δρόμο της ανάπτυξης
σε διεθνές επίπεδο. Στα πλαίσια του σχεδίου δράσης θεσμοθετήθηκε το Δεκέμβριο
του 1972 το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (U.N.E.P.). Στη
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συνέχεια, U.N.E.S.C.O. και U.N.E.P. οργάνωσαν το Διεθνές Πρόγραμμα
Περιβαλλοντικής Αγωγής (Δ.Π.Π.Α.) το οποίο διαρκεί μέχρι και σήμερα.
Στην πρόταση 96 του προγράμματος αναφέρεται ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
και η U.N.E.S.C.O. οφείλουν «να κάνουν τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για τη
θέσπιση ενός διεθνούς προγράμματος Περιβαλ/.οντικής Αγωγής με διεπιστημονική
προσέγγιση, τόσο μέσα όσο και έξω από το σχολείο, το οποίο να περιλαμβάνει όλα τα
εκπαιδευτικά επίπεδα και να απευθύνεται στο ευρύ κοινό, ιδιαίτερα στον μέσο πολίτη
που ζει σε αγροτικές και αστικές περιοχές, τους νέους και τους ενήλικες, και να
στοχεύει στην εκπαίδευση των πολιτών σε ό,τι αφορά στα πράγματα που μπορούν να
κάνουν, με ίδια μέσα, για τη διαχείριση του περιβάλλοντος» (United Nations, 1973:24).
3. Διεθνές Συνέδριο του Βελιγραδίου
Το συνέδριο του Βελιγραδίου, το 1975, αποδείχθηκε ένα σημαντικό
εργαστήρι ιδεών. Η συνεισφορά του ήταν σημαντική στη διαμόρφωση του
εννοιολογικού πλαισίου της Περιβαλλοντικής Αγωγής. Σε αυτό γιατί για πρώτη φορά
διατυπώθηκε με σαφήνεια η περιβαλλοντική προβληματική, εντός της οποίας θα
έπρεπε να λειτουργεί η Περιβαλλοντική Αγωγή.
Τα συμπεράσματα της συνάντησης διατυπώθηκαν σε μια διακήρυξη η οποία
ονομάστηκε «Χάρτα του Βελιγραδίου». Η διακήρυξη αυτή αποτέλεσε τη βάση για τη
διαμόρφωση της σύγχρονης έννοιας της Περιβαλλοντικής Αγωγής.
Ο σκοπός της Περιβαλλοντικής Αγωγής καθορίζεται ως «η διάπλαση ενός
παγκόσμιου πληθυσμού με συνείδηση και ενδιαφέρον για το περιβάλλον και τα
προβλήματα του, ενός πληθυσμού που διαθέτει τις γνώσεις, τις ικανότητες, τον τρόπο
σκέψης, τα κίνητρα και τη διάθεση να αγωνιστεί ατομικά και συλλογικά με σκοπό να
λύσει τα σύγχρονα προβλήματα και να εμποδίσει να εμφανιστούν καινούργια».
(U.N.E.S.C.O., 1978: 17).
Ακόμα στη χάρτα γίνεται αναφορά και αναγνωρίζεται απ' όλους ότι η οικολογική
κρίση είναι και κοινωνική και περιβαλλοντική. Η τεχνολογική πρόοδος δεν είναι μόνο
πηγή πλούτου και ευημερίας αλλά και πηγή προβλημάτων κοινωνικών και
περιβαλλοντικών. Οι ανισότητες στο εσωτερικό κάθε χώρας αλλά και σε διεθνές
επίπεδο, αντί να μικραίνουν διευρύνονται όλο και περισσότερο, δημιουργώντας
τεράστια περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά δεν είναι
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δυνατόν να λυθούν με απλές διορθωτικές παρεμβάσεις, αλλά απαιτείται να
αντιμετωπισθούν από τη ρίζα τους όπως π.χ. η φτώχεια, η πείνα, ο αναλφαβητισμός, η
εκμετάλλευση, η ρύπανση του περιβάλλοντος (Φλογαϊτη, 1993:134).
Με τη διάσκεψη του Βελιγραδίου οι στόχοι της Περιβαλλοντικής Αγωγής
προχωρούν πέρα από την κατανόηση και ευαισθητοποίηση. Προβάλλεται καθαρά η
ανάγκη της συμβολής της στην ανάπτυξη του περιβαλλοντικού ήθους στον
παγκόσμιο πληθυσμό, ώστε να ενημερωθεί για να συμμετέχει πιο ενεργά στην
επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Συγκεκριμένα αναφέρεται
(U.N.E.S.C.O. U.N.E.P. 1976), «Η αλλαγή των εκπαιδευτικών πορειών και
συστημάτων είναι κεντρική στην οικοδόμηση, αυτού του νέου ήθους ... Αυτό θα
απαιτήσει νέες και δημιουργικές σχέσεις ανάμεσα σε μαθητές και δασκάλους, ανάμεσα
στο σχολείο και την κοινότητα και γενικά ανάμεσα στην κοινωνία και την
εκπαίδευση... »(Κρίβας, 1999: 105).
Αξίζει να αναφέρουμε πως για πρώτη φορά στη χάρτα του Βελιγραδίου τίθενται πιο
συγκεκριμένα οι στόχοι της Περιβαλλοντικής Αγωγής.
Ως στόχοι αναφέρονται: α) συνειδητοποίηση, β) γνώση, γ) στάσεις, δ) δεξιότητες, ε)
ικανότητες αξιολόγησης, στ) συμμετοχικότητα.
•

Ως προς την συνειδητοποίηση: Οι κοινωνικές ομάδες και τα άτομα θα

συνειδητοποιήσουν το περιβάλλον και τα συναφή με αυτό προβλήματα και θα
ευαισθητοποιηθούν ως προς την επίλυση τους.
•

Ως προς τις γνώσεις: Οι κοινωνικές ομάδες και τα άτομα θα αντιληφθούν και

θα κατανοήσουν το περιβάλλον στο σύνολο του, τα προβλήματα του, τη θέση και το
ρόλο του ανθρώπου σε αυτό, καθώς και την ευθύνη της ανθρωπότητας γι' αυτό.
•

Ως προς τις στάσεις: Οι κοινωνικές ομάδες και τα άτομα θα αποκτήσουν

κοινωνικές αξίες και ενδιαφέρον για το περιβάλλον καθώς και κίνητρα ώστε να
συμμετέχουν ενεργά στη βελτίωση του.
•

Ως προς τις ικανότητες: Οι κοινωνικές ομάδες και τα άτομα θα αποκτήσουν

τις απαραίτητες ικανότητες για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
•

Ως προς την ικανότητα αξιολόγησης: Οι κοινωνικές ομάδες και τα άτομα θα

αποκτήσουν την ικανότητα να αξιολογούν τα μέτρα και τα εκπαιδευτικά
προγράμματα που υλοποιούνται για το περιβάλλον σε σχέση με οικολογικούς,
πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες.
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• Ως προς τη συμμετοχή: Τα άτομα και οι κοινωνικές ομάδες θα αναπτύξουν
την αίσθηση της υπευθυνότητας καθώς και τη συναίσθηση της ανάγκης για άμεση
δράση στην κατεύθυνση αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων, ώστε να
διασφαλίσουν τη λήψη μέτρων, ικανών για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.
Ως αποδέκτες της Περιβαλλοντικής Αγωγής στην «Χάρτα του Βελιγραδίου»
αναφέρονται όλες οι κατηγορίες πληθυσμού μέσω τόσο της σχολικής όσο και της
εξωσχολικής εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης, ενώ προτείνονται οι κατευθυντήριες
αρχές για τη διαμόρφωση κάθε σχετικής δράσης, με έντονες τις υποδείξεις για την
αναγκαιότητα της συμμετοχής των ενηλίκων στην επίλυση περιβαλλλοντικών
προβλημάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. (U.N.E.S.C.O., 1978:19)
4.

Συνέδριο Τυφλίδας

Σημαντικό Ορόσημο για την παραπέρα ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής
Αγωγής αποτέλεσε το συνέδριο της Τυφλίδας (14 - 16 Οκτωβρίου 1977), και αυτό όχι
μόνο επειδή είχε τη μεγαλύτερη συμμετοχή από αντιπροσώπους χωρών, αλλά γιατί η
συνδιάσκεψη αυτή αποτέλεσε το απόσταγμα όλων των συζητήσεων, των διεργασιών
και των συναντήσεων που προηγήθηκαν επί σχεδόν μια δεκαετία για τα θέματα της
Περιβαλλοντικής Αγωγής.
Πιο συγκεκριμένα μέσα από αυτή τη διάσκεψη καθορίστηκαν οι σκοποί της
Περιβαλλοντικής Αγωγής, τα κριτήρια για την ανάπτυξη της, τα χαρακτηριστικά και
το περιεχόμενο αυτής της εκπαίδευσης, καθώς τέλος και οι βασικές μεθοδολογικές
προσεγγίσεις για την επίτευξη των στόχων της. Επιπλέον προτάθηκαν οι πολιτικές και
οι στρατηγικές που θα πρέπει να διαμορφωθούν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
προκειμένου η Περιβαλλοντική Αγωγή να ενσωματωθεί στις εκπαιδευτικές
διαδικασίες και να αναπτυχθεί σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής πράξης. Στη
Συνδιάσκεψη της Τυφλίδας έγινε κατανοητό απ' όλους πως η εκπαίδευση θεωρείται
το ουσιαστικότερο μέσο για τη συνειδητοποίηση των προβλημάτων του
περιβάλλοντος και προϋπόθεση για δράση προς χάρη του. Η εκπαίδευση για να είναι
όχι μόνο περιβαλλοντική, αλλά και αποτελεσματική, πρέπει να δρα στο επίπεδο της
διαμόρφωσης νέου ήθους, νέων αξιών, νέων στόχων καθώς επίσης και στη
διαμόρφωση μιας διαφορετικής αντίληψης για τις σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους
και τη φύση. (Φλογαϊτη, 1993: 142-143)
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Στη Συνδιάσκεψη φάνηκε πως η εκπαίδευση, τόσο η τυπική όσο και η άτυπη,
μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών
προβλημάτων. Στο πνεύμα αυτής της αντίληψης βρίσκονται οι προτάσεις που
διατυπώθηκαν στη συνδιάσκεψη τις οποίες τις παρουσιάζουμε πιο κάτω.
Στην πρόταση 1, παράγραφος 9 και 10 αναφέρεται ότι η Περιβαλλοντική
Αγωγή πρέπει να απευθύνεται σε όλες τις ομάδες ηλικιών και σε όλες τις κοινωνικοεπαγγελματικές ομάδες του πληθυσμού. Αποδέκτες της είναι: α) το ευρύ, μη
εξειδικευμένο κοινό που αποτελείται από νέους και ενήλικες, οι καθημερινές
συμπεριφορές των οποίων έχουν αποφασιστική επίδραση στη διατήρηση και η
βελτίωση του περιβάλλοντος, β) ορισμένες κοινωνικές ομάδες, οι επαγγελματικές
δραστηριότητες των οποίων επιδρούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος, γ) οι
επιστήμονες, και οι τεχνικοί, οι έρευνες των οποίων θα αποτελέσουν τη θεωρητική
βάση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της
αποτελεσματικής διαχείρισης του περιβάλλοντος. Τέλος, αναφέρεται πως για την
επιτυχή ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Αγωγής πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο
όλα τα μέσα που διαθέτει η κοινωνία για την εκπαίδευση του πληθυσμού της:
σύστημα σχολικής, εξωσχολικής, τυπικής, μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς επίσης και
τα Μ.Μ.Ε.
Στην πρόταση Ν. 2 παράγραφος 3, αναφέρεται πως η Περιβαλλοντική Αγωγή
συνιστά μια συνεχή διαδικασία η οποία πρέπει να ξεκινά από την προσχολική ηλικία
και να συνεχίζεται στο σχολικό και μη σχολικό επίπεδο. Παράλληλα, απευθυνόμενη
τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες πρέπει να συσχετίζει την ευαισθητοποίηση για το
περιβάλλον, την απόκτηση των γνώσεων, την ικανότητα για επίλυση προβλημάτων
και τη διασάφηση των αξιών επιδιώκοντας την ευαισθητοποίηση των νεώτερων στα
περιβαλλοντικά προβλήματα που τίθενται στην κοινότητα τους.
Στην πρόταση Ν. 4 προτείνεται στα κράτη μέλη, σε ό,τι αφορά στην τυπική
και την άτυπη εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον: α) να προωθήσουν την βαθιά
γνώση των φυσικών πλευρών του περιβάλλοντος, β) να αναπτύξουν τη συστημική
προσέγγιση στην ανάλυση και διαχείριση των οικοσυστημάτων, φυσικών και
ανθρωπογενών.
Στην πρόταση Ν. 8 προτείνεται στα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους τις
παρακάτω πλευρές:
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Εκπαίδευση του κοινού - η οποία πρέπει να εξασφαλίζεται για όλες τις ηλικίες
και όλα τα επίπεδα σχολικής και εξωσχολικής εκπαίδευσης και να απευθύνεται όχι
μόνο σε μαθητές αλλά σε νέους, ενήλικες καθώς και σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
Εκπαίδευση ιδιαίτερων κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων. Αναφέρεται
σε αυτούς των οποίων οι δραστηριότητες και οι επιλογές σχετίζονται με το
περιβάλλον, πχ. μηχανικοί, βιομήχανοι, συνδικαλιστές κλπ.
Στην πρόταση No 11, γίνεται λόγος για υλοποίηση προγραμμάτων
συμπληρωματικής κατάρτισης ή προγράμματα διαρκούς εκπαίδευσης, τα οποία θα
επιτρέψουν την πληρέστερη επαφή ανάμεσα σε επαγγελματικές ομάδες των οποίων οι
δραστηριότητες σχετίζονται άμεσα με το περιβάλλον.
Στην πρόταση No 12 γίνεται αναφορά για συμμετοχή κατοίκων αγροτικών,
ημιαστικών και αστικών περιοχών, καθώς και εργαζόμενων στη βιομηχανία, στην
υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής.
Στην πρόταση No 13 αναφέρεται ότι τα πανεπιστήμια ως κέντρα έρευνας,
εκπαίδευσης και κατάρτισης εξειδικευμένου προσωπικού, πρέπει να ασχοληθούν με
την έρευνα στο χώρο της Περιβαλλοντικής Αγωγής, καθώς και με την κατάρτιση
εμπειρογνωμόνων της σχολικής και της μη σχολικής εκπαίδευσης.
Στην πρόταση No 14 καλείται η U.N.E.S.C.O. σε συνεργασία με το P.N.U.E.
και άλλα αρμόδια όργανα των Ηνωμένων Εθνών να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε
η Περιβαλλοντική Αγωγή να τύχει δέουσας προσοχής στον τομέα της
Επαγγελματικής Κατάρτισης, ιδιαίτερα κατά την επεξεργασία των προγραμμάτων.
Στην πρόταση No 15 θεωρώντας ότι το εργασιακό περιβάλλον συνιστά μέσο
φυσικής εκμάθησης για μεγάλο τμήμα του ενήλικου πληθυσμού αναφέρει πως
αποτελεί το καταλληλότερο σημείο αφετηρίας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων σε
θέματα περιβάλλοντος.
Στην πρόταση No 19 προτείνεται στα κράτη μέλη να καθορίσουν τις βασικές
αρχές για την επεξεργασία των πρωτότυπων εγχειριδίων και κειμένων ανάγνωσης,
που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα επίπεδα της σχολικής και μη
σχολικής εκπαίδευσης.
Στην πρόταση No 20 προτείνεται στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να
ενισχύσουν τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής που απευθύνονται σε όλα τα
τμήματα και ηλικίες του πληθυσμού συνδέοντας στα προγράμματα αυτά ανάλογα με
την περίπτωση, τους ενδιαφερόμενους μη κρατικούς οργανισμούς.
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Στην πρόταση No 21, προτείνεται σε όλα τα κράτη μέλη να διεξάγουν έρευνες
σχετικές με τις συνθήκες ανάπτυξης μιας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που να
αφορούν:
στην πιστοποίηση των περιεχομένων, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια
αποτελεσματική βάση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται στο
σχολικό και μη σχολικό πληθυσμό, καθώς και τους ειδικούς, λαμβανομένων υπόψη
των εθνικών και τοπικών ιδιαιτεροτήτων.
στο σχεδιασμό αποτελεσματικών μεθόδων για την απόκτηση εννοιών, αξιών και
στάσεων που είναι κατάλληλες για τις διάφορες ομάδες του πληθυσμού, τους νέους
και τους ενήλικες που ακολουθούν μια σχολική ή εξωσχολική εκπαίδευση.
Στην πρόταση No 24, καλείται η U.N.E.S.C.O. να συνεχίσει να προωθεί και
να βοηθά στην ανάπτυξη προγραμμάτων τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης με
αντικείμενο το περιβάλλον, επικαλούμενη τους υφιστάμενους θεσμούς και
μηχανισμούς τόσο σε περιφερειακό όσο και σε υπερπεριφερειακό επίπεδο.
Στην πρόταση No 26, καλείται η U.N.E.S.C.O. να συμβάλλει στην
επεξεργασία ή την προσαρμογή του σχετικού με τα τοπικά περιβαλλοντικά
προβλήματα παιδαγωγικού υλικού, που απευθύνεται στους μαθητές της σχολικής
τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης (Φλογαϊτη, 1993: 249-282).

5. Διεθνές Συνέδριο Μόσχας
Στις 17-21 Αυγούστου 1987, το Δ.Π.Π.Α. οργάνωσε το συνέδριο αυτό στο
οποίο πήραν μέρος 300 αντιπρόσωποι από 100 χώρες και 15 μη κυβερνητικές
οργανώσεις. Μέχρι το συνέδριο της Μόσχας από τη Διάσκεψη της Τυφλίδας
πραγματοποιήθηκαν σε διεθνές επίπεδο πολλές συναντήσεις, έρευνες και πιλοτικά
προγράμματα τόσο στο χώρο της τυπικής εκπαίδευσης όσο και στο χώρο της μη
τυπικής.
Σκοποί του Συνεδρίου ήταν:
1)

Η ανάλυση της περιβαλλοντικής κατάστασης στα τέλη της δεκαετίας του '80

και των επιπτώσεων που η νέα πραγματικότητα είχε επιφέρει στην Περιβαλλοντική
Αγωγή.
2)

Η ανάλυση και εκτίμηση της κατάστασης της Περιβαλλοντικής Αγωγής, και
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3) Ο σχεδιασμός της στρατηγικής για την Περιβαλλοντική Αγωγή στη δεκαετία
του '90 (U.N.E.S.C.O., 1987:53).
Το πνεύμα των συζητήσεων είναι το ίδιο με εκείνο της Τυφλίδας. Υπάρχουν
όμως αρκετά σημεία διαφοροποιήσεων εξαιτίας της καινούργιας πραγματικότητας
που έχει διαμορφωθεί. Νέοι προβληματισμοί και νέα προβλήματα δημιουργούν
καινούργιες ιδέες. Ατυχήματα όπως του Σεβέζο, Τσερνομπίλ διαμορφώνουν ένα νέο
τοπίο σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα προβληματίζουν πολιτικές ηγεσίες αλλά και
απλούς πολίτες.
Κάτω από το φως των νέων δεδομένων αναγνωρίζεται με μεγαλύτερη
βεβαιότητα ότι τα τεχνολογικά μέτρα και οι νομοθεσίες δεν φαίνεται να λειτουργούν
αποτελεσματικά. Εκτιμούν πως μια γενικευμένη Περιβαλλοντική Αγωγή η οποία θα
δρα ριζοσπαστικά στο χώρο των γνώσεων και των αξιών θα μπορούσε να δράσει
θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι το συνέδριο υιοθετεί χωρίς επιφύλαξη τη
φιλοσοφία, τους σκοπούς, τους στόχους, τις αρχές και το περιεχόμενο της
Περιβαλλοντικής Αγωγής όπως διακηρύχθηκαν στην Τιφλίδα. (U.N.E.S.C.O.,
1987:7-8).
Ως νέο στοιχείο προέκυψε ο προβληματισμός για την ανάπτυξη έτσι όπως
διαμορφώνεται στον περιβαλλοντικό χώρο. Αποτέλεσμα των προβληματισμών ήταν η
υιοθέτηση του όρου βιώσιμη ή αειφόρος ή αυτοσυντηρούμενη ανάπτυξη (sustainable
development), καθώς και η αναγνώριση πως η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί τη
μοναδική λύση για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η νέα
αυτή διάσταση εμπλουτίζει εννοιολογικά την Περιβαλλοντική Αγωγή και συντελεί
στο να πραγματοποιήσει ένα ακόμα σημαντικό βήμα στο θεωρητικό της οπλοστάσιο
σε σχέση με την Τιφλίδα. (Κρίβας, 1999:107)
Στα πλαίσια αυτού του προβληματισμού στο συνέδριο προχώρησε στην
κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τη δεκαετία του '90 το οποίο
περιελάμβανε:
α)

πληροφόρηση και ανταλλαγή εμπειριών,

β)

έρευνα και πειραματισμό σε θέματα που αφορούν το περιεχόμενο και τις
μεθόδους της Περιβαλλοντικής Αγωγής.

γ)

εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών και διδακτικού υλικού,

δ)

αρχική κατάρτιση και επιμόρφωση διδακτικού προσωπικού,

ε)

πληροφόρηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων, κυρίως μέσα από τα ΜΜΕ,
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στ)

ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

ζ)

κατάρτιση ειδικών στην Περιβαλλοντική Αγωγή,

η)

συνεργασία σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο (U.N.E.S.C.O., 1990 : 6-7).

6. Η Εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Αγωγής στη Δεκαετία του '90

Η δεκαετία του '90 μπήκε στην τροχιά των προβληματισμών γύρω από την
έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης (Κρίβας, 1999: 108, Παπαδημητρίου, 1998: 122).
Η Περιβαλλοντική Αγωγή επηρεάζεται, όπως ήταν αναμενόμενο, στους
προσανατολισμούς της. Στην έκθεση Brundtland 1987 τονίζεται η ανάγκη να
συμβάλλει τόσο η τυπική όσο και η άτυπη εκπαίδευση στην προώθηση της βιώσιμης
ανάπτυξης. Η σημασία του ρόλου της εκπαίδευσης για την επίτευξη της βιώσιμης
ανάπτυξης επαναβεβαιώθηκε σε μια σειρά διασκέψεων που ακολούθησαν όπως αυτή
του Ρίο το 1992.
Η πρώτη απ' αυτές πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες μετά από τη διάσκεψη
του Ρίο τον Οκτώβρη του 1992, στο Τορόντο του Καναδά με θέμα: «Εκπαίδευση και
επικοινωνία για το περιβάλλον και την ανάπτυξη» στην οποία συμμετείχαν
κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς επίσης και εκπρόσωποι
εκπαιδευτικών, επιχειρηματικών, οικονομικών φορέων (Κρίβας, 1999: 108).
Στη συνέχεια αρκετές διεθνείς διασκέψεις, οι οποίες οργανώθηκαν από τον
Ο.Η.Ε., ασχολήθηκαν με το θέμα της ανάπτυξης (Κάϊρο 1994, Κοπεγχάγη 1996,
Κωνσταντινούπολη 1996) όπου σταδιακά άρχισε να χρησιμοποιείται ο όρος
«εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη». Όπως φάνηκε από το παγκόσμιο συνέδριο
που έγινε στη Θεσσαλονίκη το Δεκέμβριο του 1997 με αντικείμενο την εκπαίδευση
για βιώσιμη ανάπτυξη, η U.N.E.S.C.O. δεν έχει πάρει οριστικές θέσεις στο ζήτημα.
Εξάλλου, η ασάφεια της έννοιας «Βιώσιμη Ανάπτυξη» σε συνδυασμό με ης διαφορετικές αποχρώσεις και ερμηνείες που δίνονται στον όρο, δημιουργεί μια σειρά από
προβλήματα για την υιοθέτηση της ως στόχο στην εκπαίδευση (Huckle & Sterling,
1996:18-39).
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Γ. Σκοποί - Στόχοι, Βασικά Χαρακτηριστικά της Περιβαλλοντικής Αγωγής

Από την παρουσίαση των διεθνών συναντήσεων για την εγκαθίδρυση της
Περιβαλλοντικής Αγωγής στους χώρους της Αγωγής και Εκπαίδευσης γίνεται σαφές
ότι η Περιβαλλοντική Αγωγή γεννήθηκε από την ανάγκη αντιμετώπισης των
οξυμένων οικολογικών προβλημάτων.
Σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε για την Περιβαλλοντική Αγωγή από τους
Hungerfond, Peyton και Wilke (1980) η Περιβαλλοντική Αγωγή ορίζεται ως η
διαδικασία εκείνη η οποία «βοηθά τους πολίτες να αποκτήσουν γνώση του
περιβάλλοντος, και πάνω απ' όλα να γίνουν ικανοί, ώστε να εργάζονται για την
επίτευξη και διατήρηση μιας δυναμικής ισορροπίας μεταξύ της ποιότητας ζωής και
της

ποιότητας

του

περιβάλλοντος.»

(Hungerford

et

al,

1980:42).

Από τον προαναφερόμενο ορισμό διαπιστώνουμε ότι κεντρικός σκοπός της
Περιβαλλοντική Αγωγή είναι η διάπλαση περιβαλλοντικά υπεύθυνων κοινωνικών
ομάδων και πολιτών
Ως περιβαλλοντικά υπεύθυνος πολίτης χαρακτηρίζεται ο πολίτης ο οποίος :
1) έχει αντίληψη του περιβάλλοντος και είναι ευαισθητοποιημένος στα
περιβαλλοντικά θέματα, 2) έχει κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του περιβάλλοντος
και τα συνδεόμενα με αυτό προβλήματα, 3) έχει αναπτύξει ικανότητες για την
διαπίστωση και την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, 4) συμμετέχει
ενεργά στις διαδικασίες επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με το
περιβάλλον και τους τρόπους διαχείρισης του, 5) ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και
επιθυμεί να συμμετάσχει ενεργά στη βελτίωση και την προστασία του (Hungerford et
al, 1990:9).
Από την ανάλυση του κεντρικού σκοπού της Περιβαλλοντική Αγωγή απορρέουν οι
στόχοι

αυτής

της

παιδαγωγικής διαδικασίας

σύμφωνα

με

τους

οποίους:

• Η Περιβαλλοντική Αγωγή στοχεύει στο να οδηγήσει τα άτομα και τις κοινωνικές
ομάδες στο να αντιληφθούν και να κατανοήσουν το περιβάλλον ως δυναμικό
πλέγμα μεταξύ φυσικών, κοινωνικοπολιτιστικών και οικονομικών συστημάτων, τα
οποία αλληλοεπηρεάζονται - αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και διαμορφώνουν τη
σχέση του ανθρώπου με τη φύση.
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• Η Περιβαλλοντική Αγωγή στοχεύει στο να οδηγήσει τα άτομα και τις κοινωνικές
ομάδες στην κατανόηση των οικολογικών, οικονομικών αλληλεξαρτήσεων σε
πλανητικό επίπεδο και να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ισχυρού αισθήματος
ευθύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των ατόμων και των λαών όλου του κόσμου. Η
τελευταία

θα συντελέσει στην εγκαθίδρυση μιας νέας τάξης πραγμάτων στο

σύγχρονο κόσμο, η οποία θα διασφαλίζει την ποιότητα του περιβάλλοντος και της
ζωής.
• Εκτός από τη γνώση και τη συνειδητοποίηση της πολυπλοκότητας των
οικολογικών

προβλημάτων,

η

Περιβαλλοντική

Αγωγή

στοχεύει

στη

διαφοροποίηση των στάσεων και συμπεριφορών των ατόμων και των κοινωνικών
ομάδων απέναντι στο περιβάλλον. Η Περιβαλλοντική Αγωγή οφείλει να οδηγήσει
στην ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων που πρέπει να έχουν τα άτομα και οι
κοινωνικές ομάδες ώστε να είναι σε θέση να συμβάλλουν στην επίλυση των
περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Σε συνδυασμό με τους προαναφερόμενους στόχους η Περιβαλλοντική Αγωγή
πρέπει να συμβάλλει ώστε να οδηγήσει τα άτομα όχι μόνο στην ανάπτυξη γνώσεων,
τη βαθύτερη κατανόηση, την ευαισθησία, την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών
απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά στη συνειδητοποίηση και την
ανάληψη των ευθυνών τους, ατομικών και συλλογικών. Με μια μόνο λέξη πρέπει να
στοχεύει στη δημιουργία πολιτών με ενεργητική συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα λήψης
αποφάσεων.
Η διαφοροποίηση όμως σ' αυτό το επίπεδο προϋποθέτει αναγκαστικά την
καλλιέργεια καινούργιων ηθικών, οικονομικών, κοινωνικών και αισθητικών αξιών, οι
οποίες θα ευνοήσουν την υιοθέτηση συμπεριφορών σύμφωνων με ένα νέο
περιβαλλοντικό ήθος. Η διασαφήνιση και ο εντοπισμός των αξιών, που στηρίζουν τις
υπάρχουσες συμπεριφορές και επιλογές, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη
κατανόηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και την αμφισβήτηση των επιλογών
που οδηγούν σε περιβαλλοντικά αδιέξοδα.
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση οφείλει να οδηγήσει στην ανάπτυξη των
απαραίτητων ικανοτήτων που πρέπει να έχουν τα άτομα και οι κοινωνικές ομάδες
ώστε να είναι σε θέση να συμβάλλουν στην επίλυση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων (Π.Ε.Ε.Κ.Π.Ε., 1999:10-11, Κρίβας, 1999: 137-139).
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Από την παρουσίαση των στόχων της Περιβαλλοντικής Αγωγής εύκολα
μπορούμε να διαπιστώσουμε πως αυτοί κινούνται σε δύο βασικά και
αλληλοσυμπληρούμενα επίπεδα:
1) Τη διαμόρφωση πολιτών με οικολογική παιδεία και οικολογική συνείδηση.
Η τελευταία όμως, δεν αποτελεί μόνο συνείδηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων
αλλά και συνείδηση κοινωνική, οικονομική, πολιτική και σε τελικό επίπεδο
συνείδηση της βαθύτερης σχέσης του ατόμου με τη φύση. Συνείδηση πως τις αιτίες
των περιβαλλοντικών προβλημάτων πρέπει κανείς να τις αναζητήσει στις σχέσεις του
ανθρώπου με τη φύση, του ανθρώπου με τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του,
όπως επίσης και συνείδηση πως η λύση των περιβαλλοντικών προβλημάτων θα
προέλθει από συλλογικές δράσεις που θα στοχεύουν στις θεμελιώδεις αιτίες οικονομικές,

κοινωνικές,

πολιτικές,

πολιτισμικές

της

υποβάθμισης

του

περιβάλλοντος.
2) Τη διαμόρφωση πολιτών με ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία και
διαφορετικές στάσεις και συμπεριφορές ως προς το περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτής
της αντίληψης η Περιβαλλοντική Αγωγή αποτελεί άρνηση της καθεστηκυίας τάξης
πραγμάτων (Φλογαίτη, 1993: 192-193).
Υπ' αυτή την οπτική γωνία η Περιβαλλοντική Αγωγή είναι μια «εκπαίδευση
στις ευθύνες», που δεν οδηγεί στην «ενοχοποίηση» του πολίτη κάτω από το βάρος
της ευθύνης, και ως εκ τούτου στην παθητικότητα και την αίσθηση της αδυναμίας
απέναντι στις δομές λήψης αποφάσεων και διαχείρισης της κοινωνίας, αλλά στη
συνειδητή ανάληψη των ευθυνών του και τη δράση. Ανατρέπει τους όρους της
παραδοσιακής μάθησης που συνοψίζονται στο «μαθαίνω και δέχομαι» και τους
αντικαθιστά με το «κατανοώ για να δράσω» (Souchon, 1982: 11).
Οι δύο αυτές κατηγορίες στόχων προσδίδουν στην Περιβαλλοντική Αγωγή
τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και σκιαγραφούν το προφίλ του «περιβαλλοντικά
υπεύθυνου πολίτη» ο οποίος είναι πολίτης που διαθέτει οικολογική παιδεία,
αναπτυγμένη οικολογική συνείδηση και ενεργό ενδιαφέρον για συμμετοχή στις
διαδικασίες επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Μέσα από την παρουσίαση του σκοπού και των κυριότερων στόχων της
Περιβαλλοντικής Αγωγής μπορεί κανείς εύκολα να διακρίνει τα βασικότερα
χαρακτηριστικά της Περιβαλλοντικής Αγωγής τα οποία δεν είναι άλλα από:
• τον προσανατολισμό προς την επίλυση προβλημάτων
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•

την διεπιστημονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων

•

την ενσωμάτωση του σχολείου στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα

•

τη στροφή προς τα βιώματα και την εμπειρία

•

τη στοχαστικο-κριτική μάθηση

•

την ανάληψη δράσης για την επίλυση προβλημάτων

•

την κατάργηση της τραπεζικής αντίληψης της γνώσης

•

την συμμετοχικότητα και την ομαδική συνεργασία

•

τον διαρκή χαρακτήρα της εκπαίδευσης (U.N.E.S.C.O., 1980:25-30)

Τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά της Περιβαλλοντικής Αγωγής δεν μπορούν
παρά να αποτελούν στοιχεία μιας αντιαυταρχικής εκπαιδευτικής διαδικασίας το
πνεύμα και η φιλοσοφία της οποίας συνδέεται άρρηκτα με τη φιλοσοφία και το
πνεύμα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Το προηγούμενο γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό αρκεί να σκεφθούμε ότι η
Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι μια διαδικασία που συμβάλλει στην απελευθέρωση του
ατόμου και κατευθύνει όλο του το «είναι» προς τη διαδικασία της αυτοπραγμάτωσης
και της ολοκλήρωσης σύμφωνα με τη φιλοσοφική - παιδαγωγική αντίληψη του Paulo
Freire (Κρίβας, 1995: 189).
Δ. Η Ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Αγωγής στην Ελλάδα

Η Περιβαλλοντική Αγωγή στη χώρα μας άρχισε να αναπτύσσεται σταδιακά
από τα μέσα της δεκαετίας του '70, στα πλαίσια δραστηριοτήτων διεθνών
οργανισμών που είχαν σαν σκοπό τη διάδοση της. Στα πλαίσια της παρούσας
ενότητας επιχειρείται να παρουσιαστούν συνοπτικά οι φάσεις εξέλιξης της
Περιβαλλοντικής Αγωγής στις μορφές τυπικής αλλά και μη τυπικής εκπαίδευσης.
Στη χώρα μας ο θεσμός της Περιβαλλοντικής Αγωγής διανύει το 24° έτος
ύστερα από τους πρώτους σχεδιασμούς για την ανάπτυξη του στη σχολική
πραγματικότητα, και το 21° έτος στην πειραματική του εφαρμογή στα σχολεία της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η Ελλάδα ανήκει σε εκείνες τις χώρες στις οποίες η ανάπτυξη της
Περιβαλλοντικής Αγωγής συνδέθηκε με δραστηριότητες διεθνών οργανισμών οι
οποίες είχαν σκοπό τη διάδοση και προώθηση της. Αυτό ίσως να οφείλεται στο
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γεγονός ότι στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν συγκυρίες ανάλογες με
αυτές της Αμερικής ή άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, ούτε από εκπαιδευτική αλλά ούτε
και από περιβαλλοντική σκοπιά. Πολύ δε περισσότερο οι οικονομικές και πολιτικές
συγκυρίες της εποχής, όπως το χαμηλό επίπεδο βιομηχανικής ανάπτυξης της χώρας
μας καθώς και η επτάχρονη δικτατορία, συντέλεσαν ώστε η Περιβαλλοντική Αγωγή
να αρχίσει να αναπτύσσεται στη χώρα μας από το 1977 και μετά. (Παπαδημητρίου,
1998:62).
Έτσι λοιπόν πειραματικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής άρχισαν να
υλοποιούνται στα σχολεία της χώρας μας λίγο καθυστερημένα σε σχέση με τις άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες. (Κρίβας, 1999:109)
Η ανάπτυξη του θεσμού χωρίζεται σε τρεις φάσεις:
Στην πρώτη φάση (1977-1983), που θα την λέγαμε προπαρασκευαστική το ΚΕ.ΜΕ.
συνεργάστηκε με την Γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Συντονισμού, στα πλαίσια συνεργασιών με διεθνείς
φορείς. Μία από αυτές τις δραστηριότητες ήταν η συγκρότηση, σε συνεργασία με το
ΥΠ.Ε.Π.Θ. ομάδας εργασίας η οποία «μελέτησε τη διεθνή εμπειρία και πρότεινε μια
στρατηγική για ένταξη της Περιβαλλοντικής Αγωγής στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο.
Στη δεύτερη φάση (1983 - 1991), α) συγκροτείται στο ΚΕ.ΜΕ. ομάδα εργασία από
εκπαιδευτικούς επιμορφωμένους σε θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής που είχε σαν
έργο της την προώθηση της Περιβαλλοντικής Αγωγής στα σχολεία, την επιμόρφωση
εκπαιδευτικών και την επίλυση προβλημάτων που θα προέκυπταν από την εφαρμογή
της Περιβαλλοντικής Αγωγής στα σχολεία. Παράλληλα με τους Νόμους 1566/85 και
1892/90 καθορίζεται το θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο ανάπτυξης της στην
Πρωτοβάθμια

και

Δευτεροβάθμια

Εκπαίδευση.

(Κρίβας,

1999:110)

Στην τρίτη φάση (1992 - 2000) και ιδιαίτερα μετά τη θεσμοθέτηση της θέσης του
υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Αγωγής στις Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευση των νομών της χώρας η Περιβαλλοντική Αγωγή άρχισε
να αναπτύσσεται πιο συστηματικά και πιο οργανωμένα.
Το 1992 στάλθηκε από το Υπουργείο Παιδείας στους Υπεύθυνους το πρώτο
εγχειρίδιο για την Περιβαλλοντική Αγωγή μέσα στο οποίο γίνεται αναφορά για τη
φιλοσοφία, σκοποθεσία και διδακτική προσέγγιση της Περιβαλλοντικής Αγωγής. Στα
πλαίσια αυτής της αντίληψης η επιμορφωτική διαδικασία των εκπαιδευτικών αρχίζει
να γίνεται πιο έντονη και μαζική. Σεμινάρια και ημερίδες επιμόρφωσης
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πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα οργανώνονται
συνέδρια με στόχο την προώθηση της έρευνας και του προβληματισμού σχετικά με
τις δυνατότητες εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Αγωγής τόσο σε μορφές τυπικής
όσο και σε μορφές άτυπης εκπαίδευσης. ( Αθήνα 1995, Πάτρα 1996, Ακρατα 1997).
Δημιουργούνται οι πρώτες ενώσεις εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση και εκδίδονται τα πρώτα εκπαιδευτικά περιοδικά για την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση .
Στα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων της χώρας κάνουν την
εμφάνιση τους μαθήματα που σχετίζονται ή έχουν ως αντικείμενο τους την
Περιβαλλοντική Αγωγή . Προωθείται η έρευνα στον πανεπιστημιακό χώρο σε θέματα
Περιβαλλοντικής Αγωγής. Υλοποιούνται διεθνή project στο χώρο της
Περιβαλλοντικής Αγωγής ανάμεσα σε Ελληνικά Πανεπιστημιακά Τμήματα και σε
Πανεπιστημιακά Τμήματα του Εξωτερικού. Δημιουργούνται δίκτυα σχολείων και
εκπαιδευτικών τα οποία υλοποιούν δράσεις και πρωτοβουλίες σχετικές με την
Περιβαλλοντική Αγωγή (Κρίβας, 199:110).
Απ' όλα όσα αναφέραμε πιο πάνω διαπιστώνουμε ότι στο χώρο της τυπικής
εκπαίδευσης η Περιβαλλοντική Αγωγή έχει εγκαθιδρυθεί με θεαματικά σε αρκετές
περιπτώσεις αποτελέσματα. Δε μπορούμε να ισχυριστούμε κάτι ανάλογο και για το
χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως είναι η Εκπαίδευση Ενηλίκων. Με εξαίρεση,
ελάχιστα προγράμματα κατάρτισης στα νεοσυσταθέντα Κέντρα Επαγγελματικής
Κατάρτισης σε θεματικά αντικείμενα σχετικά με το περιβάλλον, ελάχιστες
πρωτοβουλίες έχουν υλοποιηθεί τόσο από τα Κ.Π.Ε., τόσο από τους πολιτιστικούς
φορείς οι οποίοι λειτουργούν στα πλαίσια της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και από
επιμορφωτικούς συλλόγους.
Ίσως να μην έχει γίνει ακόμα αντιληπτό από την κοινή γνώμη πως ο περιβαλλοντικός
αλφαβητισμός σε συνδυασμό με την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής
Αγωγής δεν πρέπει να αποτελεί μια δραστηριότητα η οποία υλοποιείται αποκλειστικά
στους χώρους της τυπικής εκπαίδευσης. Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες ανάλογες
μπορούν και πρέπει να υλοποιούνται από επιμορφωτικούς ή άλλους φορείς π.χ.
πολιτιστικούς συλλόγους, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι
δραστηριοποιούνται στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το να υλοποιηθεί μια
τέτοια προσπάθεια δεν είναι κάτι απλό. Χρειάζεται σωστό προγραμματισμό,
συντονισμένη δράση και κυρίως σωστή μεθοδολογική και επιστημονική προσέγγιση.
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Καθώς οι φορείς αυτοί απευθύνονται κατεξοχήν σε ενήλικες πολίτες πρέπει οι
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται και τα προγράμματα που υλοποιούνται μέσα από
αυτές να βρίσκονται κοντά στα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, τις εμπειρίες και τα
βιώματα των ενηλίκων.

Ε.

Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού στην Περιβαλλοντική Αγωγή

Η Περιβαλλοντική Αγωγή ως ανοικτή διαδικασία μάθησης προσανατολισμένη
όχι κυρίως στο μαθησιακό αποτέλεσμα, αλλά στη διαδικασία προσέγγισης της
γνώσης, στα πλαίσια λειτουργίας της ομάδας, προσδιορίζει νέα χαρακτηριστικά στο
ρόλο του εκπαιδευτικού τα οποία όχι μόνο δεν τον υποβαθμίζουν, αλλά απεναντίας
τον αναβαθμίζουν και τον διαφοροποιούν ουσιαστικά.
Ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού στην Περιβαλλοντική Αγωγή δεν διαφοροποιείται
ουσιαστικά από το ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων τον οποίο θα παρουσιάσουμε στο
πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας μας, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις επιτυχούς
ολοκλήρωσης του έργου του, στην περίπτωση που θελήσει να ασκήσει το ρόλο του
ως οικοπαιδαγωγός και σε ομάδες ενηλίκων.
Από την μέχρι τώρα παρουσίαση των χαρακτηριστικών του οικονομικού,
κοινωνικού και οικολογικού πλαισίου μέσα στο οποίο επιχειρείται η ανάπτυξη της
Περιβαλλοντικής Αγωγής από τα μέσα της δεκαετίας του '60 μέχρι και σήμερα,
κατανοούμε πως ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι εξαιρετικά σημαντικός, αλλά ριζικά
διαφορετικός από τον παραδοσιακό. Η δραστηριότητα του δεν περιορίζεται στην
μετάδοση έτοιμης πληροφορίας και γνώσης, αλλά μεταβάλλεται ριζικά καθώς
ενθαρρύνει, σχεδιάζει, οργανώνει και παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες των
συμμετεχόντων στην επιμορφωτική παρέμβαση, προτείνει πηγές πληροφόρησης,
τρόπους προσέγγισης και επεξεργασίας των δεδομένων, προκαλεί συζητήσεις, βοηθά
στην επεξεργασία καινούργιων εννοιών και ιδεών, εισάγει τους εκπαιδευόμενους σε
έναν άλλο τρόπο σκέψης και δράσης πιο «οικολογικοποιημένο» (Κρίβας, 1999: 129).
Ο ρόλος του μετατοπίζεται από δασκαλοκεντρικός σε μαθητοκεντρικός και
προσδιορίζεται από τις αρχές της Περιβαλλοντικής Αγωγής. Ένας τέτοιος
οικοπαιδαγωγός έχοντας αναπτύξει ο ίδιος περιβαλλοντική συνείδηση απευθυνόμενος
στο γνωστικό, συναισθηματικό-πραξιακό επίπεδο των μαθητών του, έχει αντίστοιχα
να ασχοληθεί με α) την οργάνωση και διερεύνηση της γνώσης ανάμεσα στο φυσικό
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και ανθρωπογενές περιβάλλον και την αλληλεπίδραση τους, β) την εγκαθίδρυση
περιβαλλοντικών αξιών, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στάσης απέναντι στα
περιβαλλοντικά προβλήματα, γ) την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και στάσης απέναντι
στα κοινωνικά ζητήματα, δ) την οργάνωση ομαδικής εργασίας, την παρατήρηση,
ανακάλυψη, ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων (Κρίβας, 1999: 130).
Η στοχαστοκριτική στάση απέναντι στα οικολογικά προβλήματα, η ολιστική
αντίληψη του περιβάλλοντος, η διεπιστημονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών
θεμάτων, η κατεύθυνση προς την επίλυση προβλημάτων και προς τη δράση, καθώς
επίσης και η ποικιλία των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην Περιβαλλοντική
Αγωγή, απαιτούν συνεχή επιμόρφωση του εκπαιδευτικού και διαρκή υποστήριξη επανατροφοδότηση (feedback) των δραστηριοτήτων του στην τάξη (Κρίβας, 1999:
ό.π).

ΜΕΡΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

45

Κεφάλαιο Τρίτο

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΩΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Α. Η Ανάγκη Εφαρμογής της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη Σύγχρονη Κοινωνία

Στις μέρες οι αλλαγές που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο τόσο στον
οικονομικό, τεχνολογικό όσο στον κοινωνικό και πολιτισμικό τομέα καθιστούν
αναγκαία την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων από ολοένα και
μεγαλύτερο αριθμό ενηλίκων προκειμένου και είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις
απαντήσεις της νέας πραγματικότητας (Κόκκος, 1999 : 9).
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παρατηρείται ολοένα και πιο έντονο το ενδιαφέρον από
τη μεριά των ενηλίκων για συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές διαδικασίες και
προγράμματα.
Η τεράστια ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων τις δύο τελευταίες δεκαετίες
είναι αναμφισβήτητη. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ κοινωνικής ζήτησης και θεσμοθετημένης προσφοράς μη τυπικής εκπαίδευσης είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, και
όπως είναι ευνόητο τα αίτια της αύξησης της κοινωνικής ζήτησης για μη τυπική
εκπαίδευση δύσκολα θα μπορούσαν να αποδοθούν στη «μορφωσιολατρεία». Η
ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στο σύγχρονο κόσμο οφείλεται σε πολλούς
λόγους οι κυριότεροι των οποίων είναι:
α) Η αδυναμία των σχολικών θεσμών να ανταποκριθούν στη ζήτηση μιας
συνεχούς διαφοροποιημένης αγοράς εργασίας καθώς και στο αίτημα πλατιών λαϊκών
μαζών για εκπαίδευση.
β) Οι δυσκολίες προσαρμογής της τυπικής εκπαίδευσης στις νέες ανάγκες που
δημιουργούνται, αφενός από την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και
αφετέρου από τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές αλλαγές που συντελούνται
καθημερινά.
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γ)

Η αναποτελεσματικότητα των μεθόδων, των προγραμμάτων και του

περιεχομένου της τυπικής εκπαίδευσης που σε πολλές περιπτώσεις έχει σαν συνέπεια
την αναπαραγωγή του οργανικού και λειτουργικού αναλφαβητισμού.
δ)

Οι προσπάθειες των κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών να

αντιμετωπίσουν την ανεργία, και ιδιαίτερα των νέων, μέσω της επιδοτούμενης
κατάρτισης τους σε νέες ειδικότητες.
ε)

Οι προσπάθειες για παροχή βασικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής

κατάρτισης στους μετανάστες και τους οικονομικούς πρόσφυγες, που
συγκεντρώνονται στις βιομηχανικές ή αναπτυγμένες χώρες προς αναζήτηση
καλύτερων συνθηκών διαβίωσης.
στ)

Οι διεκδικήσεις των κοινωνικών κινημάτων όπως πχ. το γυναικείο κίνημα, το

οικολογικό κίνημα.
ζ)

Το κοινωνικό αίτημα των εργαζομένων για επανακατάρτιση καθώς και για

συνέχιση των σπουδών τους.
η)

Η αντίληψη πως ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει πέρα από το να έχει γνώσεις,

να έχει αναπτυγμένη κριτική και στοχαστική στάση απέναντι στον κόσμο, τα
πράγματα και την κοινωνία (Βεργίδης, 1991: 2057-2058).
Σ' αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι η Εκπαίδευση Ενηλίκων πέρα απ' όλα τ'
άλλα στοχεύει στο να εξοπλίσει τον σύγχρονο άνθρωπο με γνώσεις και αξίες που θα
του επιτρέπουν να συμμετέχει ενεργά στο μετασχηματισμό της σύγχρονης
πραγματικότητας οικολογικής, ιστορικής, κοινωνικής, και πολιτικής.
Συμπερασματικά αν θέλαμε να ταξινομήσουμε τους λόγους οι οποίοι
καθιστούν αναγκαία την Εκπαίδευση Ενηλίκων στο σύγχρονο κόσμο, ακολουθώντας
το παράδειγμα των Merriam and Caffarella, θα υποστηρίζουμε ότι αυτή
προσδιορίζεται

από

δημογραφικούς,

οικονομικούς,

κοινωνικο-πολιτισμικούς,

τεχνολογικο-επιστημονικούς παράγοντες (Merriam & Caffarella, 1991:18-20).
Β.

Φορείς που Υλοποιούν την Εκπαίδευση Ενηλίκων στον Ανεπτυγμένο και

Αναπτυσσόμενο Κόσμο

Στη σύγχρονη ιστορία, η επιμόρφωση ενηλίκων θεσμοθετήθηκε το 19° αιώνα
από τη φιλελεύθερη αστική τάξη με σκοπό τόσο την επαγγελματική κατάρτιση του
αναγκαίου εργατικού δυναμικού, όσο την ηθική και πολιτική χειραγώγηση των
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λαϊκών στρωμάτων. Παράλληλα η εργατική τάξη αγωνίστηκε για την άνοδο του
μορφωτικού επιπέδου του λαού της, οργανώνοντας λαϊκά σχολεία, για τους εργάτες
καθώς επίσης και πολιτιστικούς συλλόγους. Έτσι στην Αγγλία του 18ου αιώνα
εργατικές

ενώσεις

ανέλαβαν

πρωτοβουλίες

για

την

αντιμετώπιση

του

αναλφαβητισμού. Στη Δανία του 19ου αιώνα οργανώθηκαν ανώτερα Λαϊκά Σχολεία
για νέους αγρότες με στόχο την καλλιέργεια της εθνικής γλώσσας, της λαϊκής
παιδείας και την οικονομική ανάπτυξη.
Η άνοδος του εργατικού κινήματος στην Αγγλία στις αρχές του 20ου αιώνα
συνοδεύτηκε από την οργάνωση μορφωτικών κινημάτων τα οποία περιόρισαν
σημαντικά την υπό εκπαίδευση των λαϊκών στρωμάτων.
Στη Σουηδία το εργατικό κίνημα δημιούργησε το 1912 την Εργατική Μορφωτική
Ομοσπονδία (A.B.F.) με βάση τις ομάδες μελέτης και τις λαϊκές βιβλιοθήκες.
Στη Σοβιετική Ένωση μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση 1917 η επιμόρφωση
ενηλίκων αναπτύχθηκε ραγδαία με τη δημιουργία βιβλιοθηκών, εργατικών λεσχών
και σχολείων για ενήλικες.
Στη Βραζιλία και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής από τις αρχές της δεκαετίας του
'60 οργανώθηκαν εκστρατείες αντιμετώπισης αναλφαβητισμού από ομάδες εργατών,
από

συνδικαλιστικούς

φορείς,

εργατικά

κόμματα,

καθώς

και

από

κοινωνικοπολιτιστικούς φορείς (Βεργίδης, 1991: 2056-2057).
Η πολυμορφία της επιμόρφωσης ενηλίκων δεν επέτρεψε την ύπαρξη μιας
τυπολογίας διεθνώς αποδεκτής ως προς τους φορείς που υλοποιούν την επιμόρφωση.
Παρ' όλα αυτά οι φορείς μπορεί να ταξινομηθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες: α)
στους κρατικούς, β) στους μη κρατικούς, και γ) στους μη κρατικούς αλλά
επιδοτούμενους από το κράτος (Βεργίδης, 1991: 2058).
Σε ορισμένες χώρες όπως στη Γερμανία, τη Δανία, τη Σουηδία και το Βέλγιο η
Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί όχι μόνο υποχρέωση του κράτους προς τους πολίτες
του αλλά και υποχρέωση τόσο του εργοδότη όσο και των συνδικαλιστικών
οργανώσεων προκειμένου οι εργαζόμενοι ή οι νεοπροσληφθέντες να είναι όσο το
δυνατόν πιο παραγωγικοί στο χώρο της δουλειάς τους και η δουλειά να γίνεται γι'
αυτούς όσο το δυνατό πιο ευχάριστη απασχόληση.
Από τα στοιχεία της U.N.E.S.C.O. προκύπτει πως στις χώρες μέλη της Ε.Ο.Κ.
τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης χρηματοδοτούνται σε ποσοστό
τουλάχιστον 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και κατά 25% από
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ίδιους πόρους - εθνική συμμετοχή. Έτσι οι κρατικοί και οι επιδοτούμενοι από το
κράτος επιμορφωτικοί οργανισμοί έχουν προσανατολιστεί προς την επαγγελματική
κατάρτιση συρρικνώνοντας τις δραστηριότητες κοινωνικής κατάρτισης και βασικής
παιδείας.
Αντίθετα με ότι συμβαίνει στις αναπτυγμένες χώρες και στις χώρες της Ε.Ο.Κ.
στις αναπτυσσόμενες όπου εκεί σημειώνονται νίκες των εθνικο-απελευθερωτικών
κινημάτων η Εκπαίδευση Ενηλίκων παρέχεται από κοινωνικοπολιτικούς θεσμούς και
είναι προσανατολισμένη όχι προς την επαγγελματική κατάρτιση αλλά προς την
παροχή γνώσεων βασικής παιδείας και αλφαβητισμού. Στο σημείο αυτό πρέπει να
διευκρινίσουμε πως το κοινωνικό αίτημα για Εκπαίδευση Ενηλίκων σπάνια
εκφράζεται εξατομικευμένα και αυθόρμητα. Τα αιτήματα οργάνωσης επιμορφωτικών
προγραμμάτων και συμμετοχής σε επιμορφωτικές δραστηριότητες διατυπώνονται και
διεκδικούνται από ομάδες πίεσης μέσα στις δεδομένες κοινωνικοοικονομικές και
πολιτικές συνθήκες (Βεργίδης, 1991: 2058).
Η διαμόρφωση της ζήτησης δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από την
προσφορά ευκαιριών εκπαίδευσης στους ενήλικες. Η προσφορά εκπαίδευσης είναι
θεσμοθετημένη και διαμορφώνεται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε
συνάρτηση με την κοινωνική ζήτηση, τους διαθέσιμους πόρους, τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας και της τοπικής κοινωνίας, τους στόχους του εκάστοτε
επιμορφωτικού φορέα καθώς και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών ομάδων στις
οποίες απευθύνεται.
Κατά συνέπεια μπορούμε να διακρίνουμε:
α) Την τυπική προσφορά εκπαίδευσης ενηλίκων η οποία προσδιορίζεται από το
θεσμικό πλαίσιο του φορέα, τον προϋπολογισμό του, τις εγκαταστάσεις, τον
εξοπλισμό του.
β) Την πραγματική προσφορά που προσδιορίζεται από τις συγκεκριμένες
εκπαιδευτικές δυνατότητες που διαθέτει ο φορέας (εκπαιδευτική υποδομή, ποιότητα
προγραμμάτων, στελέχη)
Οι φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων λαμβάνοντας υπόψη τόσο το θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας τους, τόσο τις εκπαιδευτικές τους δυνατότητες, όσο και την κοινωνική
ζήτηση αναπτύσσουν στρατηγικές δράσεις στα πλαίσια της συγκεκριμένης κάθε
φοράς συγκυρίας (Βεργίδης κ.α., 1999:63-73).
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Γ.

Στρατηγικές Δράσεις των Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη Χώρα μας

Στην Ελλάδα οι συστηματικές μελέτες και οι έρευνες για την Εκπαίδευση
Ενηλίκων είναι προς το παρόν πολύ λίγες. Παρ' όλα αυτά, η μελέτη της ελάχιστης
βιβλιογραφίας μας επιτρέπει να κατατάξουμε τις δραστηριότητες των φορέων
εκπαίδευσης ενηλίκων σε έξι στρατηγικές δράσης. Αυτές είναι οι ακόλουθες:
α)

η πολιτικο-ιδεολογική στρατηγική

β)

η στρατηγική της συμπληρωματικής κατάρτισης

γ)

η στρατηγική της επιστημονικής εξειδίκευσης

δ)

η στρατηγική της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης και της
αντιμετώπισης του αποκλεισμού

ε)

η στρατηγική της κοινωνικο-πολιτιστικής ανάπτυξης

στ) η στρατηγική της ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης (Βεργίδης κ.α., 1999:63)
Όπως θα διαπιστώσουμε στην ανάλυση που ακολουθεί, κάθε μια από αυτές έλαβε
χώρα σε διαφορετική χρονική περίοδο και επηρέασε σε σημαντικό βαθμό την εξέλιξη
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη χώρα μας.
Πιο αναλυτικά έχουμε:
1. Πολιτικό - ιδεολογική Στρατηγική. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως πολιτικός και
ιδεολογικός μηχανισμός αναπτύχθηκε στη χώρα μας στην περίοδο που μεσολάβησε
από τη λήξη του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου έως τη μεταπολίτευση. Ιδιαίτερα
κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου και της στρατιωτικής διδακτορίας, οι
εκδηλώσεις πολιτικο-ιδεολογικού χαρακτήρα αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Η πορεία εκδημοκρατισμού της χώρας μετά τη
μεταπολίτευση, η ένταξη της στην Ε.Ο.Κ. και κυρίως η ανάπτυξη των Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης υπήρξαν οι βασικοί παράγοντες που οδήγησαν στην
εγκατάλειψη αυτής της στρατηγικής. Στη δεκαετία του 1980, αρκετοί φορείς
υλοποίησαν προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων με σκοπό την ενημέρωση και την
κατάρτιση στελεχών του Δημόσιου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για
θέματα κυρίως νομοθετικών αλλαγών σε αρκετούς τομείς κοινωνικής και
οικονομικής δραστηριότητας. Μέσα από αυτά τα προγράμματα επιχειρήθηκε η
ενημέρωση και η αποδοχή από τους κοινωνικούς εταίρους του πλέγματος των
θεσμικών μεταβολών σε επιμέρους τομείς καθώς και η στελέχωση των νέων θεσμών
με καταρτισμένο προσωπικό. Η πολιτικο-ιδεολογική στρατηγική ποτέ δεν απέκτησε
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την παλιά της αίγλη, καθώς το ρόλο της φαίνεται πως αναλαμβάνουν τα Μ.Μ.Ε., η
εμβέλεια των οποίων τα αναδεικνύει σε ισχυρό μηχανισμό. (Βεργίδης κ.α., 1999: 6465).
2.

Στρατηγική Συμπληρωματικής Κατάρτισης. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει στη

πρώτη ενότητα αυτού του κεφαλαίου , η Εκπαίδευση Ενηλίκων καλείται να καλύψει
σε σημαντικό βαθμό τις αδυναμίες του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η
ανεπάρκεια της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και οι ελλείψεις
αποφοίτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

σε ειδικότητες αιχμής και η

σχετική αναντιστοιχία των σπουδών τους με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας,
έχουν

αναδείξει

την

Εκπαίδευση

Ενηλίκων

σε

βασικό

φορέα

παροχής

συμπληρωματικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Οι αδυναμίες του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος δεν περιορίζονται στην
ανεπαρκή ποσοτικά και ποιοτικά ανάπτυξη της τεχνικο-επαγγελματικής
εκπαίδευσης. Ένας σημαντικός αριθμός μαθητών δεν ολοκληρώνει την εννιάχρονη
υποχρεωτική εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα σχετικά μεγάλο αριθμό
υποεκπαιδευόμενων, οι οποίοι δεν διαθέτουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις και
δεξιότητες για την επαγγελματική τους κατάρτιση.
Η ανάγκη για αποτελεσματικότερη πολιτική στην κατάρτιση και την ένταξη στην
αγορά εργασίας, ιδιαίτερα των ανέργων νέων, οδήγησε την ελληνική πολιτεία σε
θεσμικές παρεμβάσεις κατά τη δεκαετία του 1990.
Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην ίδρυση των Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης με το Νόμο 2009/92, ενώ το Υπουργείο Εργασίας προχώρησε στην
ίδρυση των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης με την Υπουργική Απόφαση
111232/12-12-97. Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην ορθολογική κατανομή των
πόρων, στην επίλυση των δυσλειτουργιών κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, και γενικότερα, στην ανάπτυξη των στρατηγικών της
συμπληρωματικής κατάρτισης. Τα προβλήματα που αναφέραμε, και ιδιαίτερα το
πρόβλημα της ανεργίας των νέων - κυρίως των απόφοιτων της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - χωρίς καμία επαγγελματική κατάρτιση, οδήγησαν τις
εκπαιδευτικές αρχές στην ανάπτυξη της στρατηγικής της συμπληρωματικής
κατάρτισης.(Βεργίδης κ.α., 1999:65-66)
3.

Στρατηγική της Επιστημονικής Εξειδίκευσης. Η

ανάγκη κατάρτισης

στελεχών επιχειρήσεων, που δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '60,
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οδήγησε στην ίδρυση νέων φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στην αναβάθμιση
των ήδη υπαρχόντων, με στόχο την άνοδο της παραγωγικότητας. Ο πληθυσμός στόχος ήταν τα στελέχη επιχειρήσεων. Για αρκετά χρόνια δύο βασικοί φορείς , το
Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.) και η Ελληνική Εταιρεία
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) στήριξαν την αύξηση του τριτογενούς κυρίως
τομέα της οικονομίας, με την κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων.
Η στρατηγική της επιστημονικής εξειδίκευσης στελεχών και της ενδοεπιχειρησιακής
κατάρτισης παρέμεινε σχετικά περιθωριακή μέχρι την ένταξη της χώρας στην Ε.Ο.Κ.
το 1981.
Η χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) καθώς και από τα
Κοινοτικά Προγράμματα έδωσε σημαντική ώθηση όχι μόνο στους φορείς
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, αλλά και στις ίδιες τις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη της
κατάρτισης του

ανθρώπινου

δυναμικού τους,

με στόχο την αύξηση

της

παραγωγικότητας.
Τα προγράμματα κατάρτισης που οργανώνονται στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής
αφορούν κυρίως θέματα μάρκετινγκ, οργάνωσης και διοίκησης καθώς και
πληροφορικής.
Τα προγράμματα αυτά δεν απευθύνονται μόνο σε εργαζόμενους αλλά και σε
άνεργους πτυχιούχους. Παράλληλα με την ανάγκη εξειδίκευσης στελεχών, ο στόχος
αντιμετώπισης της ανεργίας προσανατολίζει τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές και
προς την ανάπτυξη της στρατηγικής της επιστημονικής εξειδίκευσης (Βεργίδης κ.α.,
1999:67-68).
4.

Στρατηγική

Αποκλεισμού.

της

Οι

Κοινωνικής Ένταξης

δύο

προαναφερόμενες

και της Αντιμετώπισης του

στρατηγικές

είναι σαφές

ότι

ανταποκρίνονται στο θεσμοθετημένο σκοπό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου:
την αντιμετώπιση της ανεργίας.
Η στρατηγική της κοινωνικής ένταξης και της αντιμετώπισης του αποκλεισμού δεν
αποβλέπει μόνο στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδιαίτερα της μακροχρόνιας,
αλλά και στην αντιμετώπιση ή τουλάχιστον στην άμβλυνση των συνεπειών της,
καθώς και στην εξασφάλιση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών
προϋποθέσεων για ένταξη συγκεκριμένων πληθυσμών- στόχων στον οικονομικά
ενεργό πληθυσμό.
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Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως μηχανισμός κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης
περιλαμβάνει δύο κατηγορίες δραστηριοτήτων:
Α. Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης που στοχεύουν αφενός στην περιοχή
ευκαιριών για κατάρτιση, αφετέρου στην έμμεση επιδότηση των ανέργων που τα
παρακολουθούν.
Β. Προγράμματα κοινωνικής και επαγγελματικής κατάρτισης και ένταξης ειδικών
κοινωνικών ομάδων, με περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης στο τυπικό
εκπαιδευτικό σύστημα. Πρόκειται για εκείνες τις κοινωνικές ομάδες, οι οποίες
αδυνατώντας να παρακολουθήσουν τις συντελούμενες κοινωνικές και οικονομικές
αλλαγές, πλήττονται σε συγκριτικά μεγαλύτερο βαθμό από την οικονομική και
τεχνολογική αναδιάρθρωση.
Ως τέτοιες κοινωνικές ομάδες αναφέρονται : α) Άτομα με ειδικές ανάγκες β) οι
οικονομικοί και πολιτικοί πρόσφυγες, οι παλιννοστούντες και οι μετανάστες γ)
Φυλακισμένοι, Αποφυλακισμένοι, Ανήλικοι Παραβάτες δ) Άτομα υπό απεξάρτηση ή
απεξαρτηθέντα από ουσίες - Οροθετικοί ε) Αρχηγοί Μονογονεϊκών οικογενειών Στ)
Άτομα διαβιούντα σε γεωγραφικώς απομακρυσμένες ορεινές ή νησιωτικές περιοχές
ζ) Άτομα με γλωσσικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες η) Άνεργοι με
ηλικία 45-64 ετών (Βεργίδης κ.α., 1999:70-71, Υπ. Απόφαση Υπουργείου Εργασίας
109734/16-10-1998).
5. Η Στρατηγική της Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης. Η στρατηγική αυτή
πάνω στην οποία στηρίζεται η φιλοσοφία της παρούσας εργασίας δέχεται την άποψη
πως η γνώση αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στην
κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή.
Οι κυριότεροι στόχοι αυτής της στρατηγικής είναι:
α) η ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου μέσα στις ραγδαίες διεθνείς
κοινωνικο-οικονομικές, επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις,
β) η ανάπτυξη της συμμετοχής των πολιτών στα δρώμενα που τους αφορούν.
γ) η συμμετοχή στη δημιουργία πολιτιστικών αγαθών.
δ) η συμβολή στην ισόρροπη κοινωνική πρόοδο και στην αντιμετώπιση των κάθε
μορφής διακρίσεων και ανισοτήτων.
Στην ανάπτυξη αυτής της στρατηγικής συνέβαλλαν κατά κύριο λόγο πολιτιστικοί
σύλλογοι, καλλιτεχνικές ομάδες, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης
σημαντική θέση είχαν οικολογικές οργανώσεις, πρωτοβουλίες πολιτών για την
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προστασία της φύσης οι οποίες έδωσαν μια επιμορφωτική διάσταση στις
δραστηριότητες τους. Κρατικοί φορείς οι οποίοι ασχολούνται με τη στήριξη τέτοιων
πρωτοβουλιών και γενικότερα με την ανάπτυξη αυτής της στρατηγικής, είναι κατά
κύριο λόγο η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης και η Γενική Γραμματεία
Νέας Γενιάς. (Βεργίδης κ.α., 1999:71-72)
6. Στρατηγική της Ολοκληρωμένης Τοπικής Ανάπτυξης. Η στρατηγική της
ολοκληρωμένης Τοπικής Ανάπτυξης στοχεύει στην οργάνωση αναπτυξιακών
πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο, με την υποστήριξη προγραμμάτων Εκπαίδευσης
Ενηλίκων. Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής η κατάρτιση εντάσσεται σ' ένα
ευρύτερο σχέδιο, συνδυάζεται με άλλες κατάλληλες δράσεις και δεν αποτελεί ένα
τμήμα μάθησης χωρίς συνέχεια. Η κατάρτιση συνδυάζεται ως διάσταση μιας
ολοκληρωμένης τοπικής πρωτοβουλίας, η οποία συνεχίζεται και μετά την
ολοκλήρωση των μαθημάτων, με στόχο την παραγωγή πολλαπλασιαστικών
αποτελεσμάτων. Στη δεκαετία του 80 είχε δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική
αυτή, παράλληλα με την πολιτική ανάπτυξης του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η Εκπαίδευση Ενηλίκων, με σκοπό την τοπική ανάπτυξη, αποτελεί με στρατηγική
που οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση της υπάρχουν ήδη σε σημαντικό βαθμό.
Όμως, προς το παρόν, λείπει η συστηματοποίηση και η αξιοποίηση της υπάρχουσας
τεχνογνωσίας, η οποία με αυτόν τον τρόπο παραμένει χωρίς τη δυνατότητα επίτευξης
άμεσων αποτελεσμάτων. Παράλληλα, φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό λείπει η κτιριακή
υποδομή και ο κατάλληλος εξοπλισμός, ο οποίος θα επέτρεπε στις υπάρχουσες δομές
Εκπαίδευσης Ενηλίκων να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την ποιότητα των
δραστηριοτήτων τους. (Βεργίδης κ.α., 1999:72-73)
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Κεφάλαιο Τέταρτο

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ
ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Α. Λόγοι που Καθιστούν Αναγκαία την Εφαρμογή της Περιβαλλοντικής
Αγωγής στο Χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Τα τελευταία χρόνια τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο εντείνονται
ολοένα και περισσότερο οι συζητήσεις σχετικά με την ανάγκη εφαρμογής της
Περιβαλλοντικής

Αγωγής

στο

χώρο

της

Εκπαίδευσης

Ενηλίκων.

Στα πλαίσια αυτού του κεφαλαίου γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν οι λόγοι
που καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Αγωγής στο χώρο της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Σημαντική υποστήριξη προσφέρουν τα κείμενα διεθνών
συναντήσεων για την Περιβαλλοντική Αγωγή, όπως για παράδειγμα οι προτάσεις της
διακυβερνητικής διάσκεψης της Τιφλίδας. Παράλληλα, επιχειρείται η παρουσίαση
των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί τα τελευταία χρόνια, από φορείς που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων τόσο στη χώρα μας όσο
και σε διεθνές επίπεδο, για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Αγωγής στο χώρο
τους.
Η οικολογική κρίση, όπως ήδη έχουμε αναφέρει στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας
μας, είναι πρώτα απ' όλα κρίση της κοινωνίας. Κατά συνέπεια, η οικολογική απειλή,
μπροστά στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, μπορεί να γίνει αντιληπτή μόνο από άτομα
τα οποία διαθέτουν την ικανότητα και την ετοιμότητα να αναζητούν και να
αναγνωρίζουν τις οικονομικές - κοινωνικές - οικολογικές εξαρτήσεις των
οικολογικών προβλημάτων. (Κρίβας, 1996:22)
Η Περιβαλλοντική Αγωγή στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθίσταται
σήμερα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή αναγκαία καθώς βοηθά τους
ενήλικες μέσα από την εγκαθίδρυση της υπευθυνότητας, της κριτικής σκέψης, της
αμφισβήτησης και της διεπιστημονικότητας να αντιληφθούν την σπουδαιότητα των
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περιβαλλοντικών προβλημάτων και να ενδιαφερθούν πραγματικά για την επίλυση
τους.
Για να εγγυηθούμε ένα μέλλον διαφορετικό για την ανθρωπότητα,
χρειαζόμαστε αναπροσανατολισμό της νοοτροπίας μας.
Η νέα νοοτροπία που επιχειρούμε να διαμορφώσουμε μέσα από την εφαρμογή της
Περιβαλλοντικής Αγωγής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, θέτει στη θέση αλλοτριωτικών
αξιών και αντιλήψεων όσον αφορά τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και το
περιβάλλον, νέες αξίες και προσανατολισμούς οι οποίοι είναι σε θέση να εγγυηθούν
τη ζωή και την επιβίωση στον πλανήτη στα πλαίσια μιας αυτοσυντηρούμενης
βιώσιμης κοινωνίας (Κρίβας, 1996:23).
Η συνεχώς διευρυνόμενη συναίσθηση της αβεβαιότητας για το μέλλον και η
ανησυχία που διακατέχει τον σύγχρονο άνθρωπο, ότι η ανθρωπότητα μπορεί να
οδηγηθεί σε μια ολοκληρωτική καταστροφή, προσγράφει στους φορείς που
δραστηριοποιούνται στην Εκπαίδευση Ενηλίκων μια νέα ποιότητα καθηκόντων και
απαιτήσεων.
Η λειτουργία αυτών των φορέων δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στη διατήρηση και
μεταβίβαση των εμπειριών και των πολιτιστικών αγαθών, ή στην απόκτηση
προσόντων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων τόσο της απασχόλησης, όσο και των
αναγκών που προέκυψαν από την εφαρμογή των νέων τεχνολογικών στη ζωή μας.
Πρέπει ως θεσμοί να στρέψουν την προσοχή τους και να συμβάλλουν
ουσιαστικά στην ενεργητική συνδιαμόρφωση ενός εναλλακτικού, φιλικού προς το
περιβάλλον μέλλοντος. Η Περιβαλλοντική Αγωγή στους χώρους Εκπαίδευσης
Ενηλίκων έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης
«κουλτούρας συμμετοχικότητας» η οποία θα εξασφαλίσει την επιβίωση μας στον
πλανήτη (Κρίβας, 1996: ο.π).
Ήδη από την δεκαετία του '70 και μετά αναγνωρίστηκε η σημασία της
εκπαίδευσης στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης, διαμορφώθηκαν σχετικά
κείμενα οδηγιών και συστάσεων και παράλληλα επιχειρείται η εισαγωγή της
Περιβαλλοντικής Αγωγής και στους χώρους Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Όπως ήδη
έχουμε αναφέρει στο 2° κεφάλαιο της εργασίας μας, στη συνδιάσκεψη της Τιφλίδας
διατυπώθηκαν προτάσεις σχετικά με την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Αγωγής
στους χώρους Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
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Από τη μελέτη των προτάσεων διαπιστώνουμε ότι μέσα από την εφαρμογή
της Περιβαλλοντικής Αγωγής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων επιχειρείται:
α)

Η κατάργηση του διαχωρισμού μεταξύ ανθρώπου και φύσης, η απόρριψη της

αντίληψης του ανθρώπου ως κυρίαρχου της φύσης, η οικοδόμηση νέων σχέσεων
ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
β) Η διαμόρφωση μιας καινούργιας κουλτούρας, η οποία συνθέτει τη διακλαδική
γνώση και κατακτά τρόπους σκέψης οι οποίοι λειτουργούν μέσα στην πολυπλοκότητα
της περιβαλλοντικής πραγματικότητας. Οι προαναφερόμενοι τρόποι σκέψης βοηθούν
τους ενήλικες να προσεγγίζουν με ολιστικό τρόπο τα προβλήματα του περιβάλλοντος,
να τα τοποθετούν στα σφαιρικά τους πλαίσια, να τα αναλύουν και να τα μελετούν
στις μελλοντικές τους διαστάσεις.
γ) Η αναβίωση της έννοιας του πολίτη ο οποίος ευθύνεται για την ποιότητα της ζωής
και συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά δρώμενα. Έτσι γίνεται περιβαλλοντικά
υπεύθυνος πολίτης και χαρακτηρίζεται ως άτομο το οποίο:
1.

Έχει αντίληψη του συνολικού περιβάλλοντος και είναι ευαισθητοποιημένο στα

περιβαλλοντικά ζητήματα.
2.

Έχει κατανοήσει τις λειτουργίες του περιβάλλοντος και τα συνδεδεμένα με

αυτό προβλήματα.
3.

Ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και επιθυμεί να συμμετέχει ενεργά σε

διαδικασίες προστασίας και ανάδειξης του.
4.

Έχει αναπτύξει τις απαραίτητες ικανότητες για την κατανόηση και επίλυση

των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
5.

Συμμετέχει σε όλα τα επίπεδα με σκοπό την επίλυση των περιβαλλοντικών

προβλημάτων (Φλογαίτη 1993: 188, Κρίβας, 1999: 30).
Τόσο οι απλοί πολίτες, όσο και οι πολίτες φορείς εξουσίας μέσα από την
εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Αγωγής στους χώρους εκπαίδευσης τους,
ευαισθητοποιούνται απέναντι στα πολύπλοκα περιβαλλοντικά προβλήματα, υιοθετούν
νέες στάσεις, αξίες, συμπεριφορές και οι όποιες επιλογές κάνουν γίνονται με γνώμονα
το τρίπτυχο δράση μέσα από το περιβάλλον, για το περιβάλλον, και για χάρη του
περιβάλλοντος.
Η προηγούμενη ευαισθητοποίηση τους κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας και
αξίας, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι στο σύγχρονο κοινωνικό χώρο ο ρόλος των
ενηλίκων δεν περιορίζεται μόνο στο ρόλο του απλού πολίτη ή του φορέα εξουσίας
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αλλά είναι πολυδύναμος και πολυποίκιλος αφού αποκτά νέες διαστάσεις μέσα στην
οικογένεια, στο συνδικαλιστικό κίνημα και στα πολιτικά κόμματα (Emmelin, 1991:
3831-3832).
Όντας ευαισθητοποιημένοι κι έχοντας υιοθετήσει νέες στάσεις, αξίες, κώδικες
συμπεριφοράς προς το περιβάλλον μπορούν να μεταφέρουν τη στάση τους αυτή και
να επηρεάσουν με τη συμπεριφορά τους, τόσο το στενό όσο και το ευρύτερο
περιβάλλον τους. Μέσα απ' όλη αυτή την εμπλοκή τους με την Περιβαλλοντική
Αγωγή κατευθύνονται προς την υιοθέτηση ενός άλλου τρόπου σκέψης, ο οποίος
είναι φιλικός προς το περιβάλλον, αφού αντιμετωπίζει το τελευταίο σε όλες του τις
διαστάσεις και μορφές σαν ένα ενιαίο οργανικό σύνολο και όχι αποσπασματικά και
μεμονωμένα. Η οικολογικοποιημένη συμπεριφορά που είναι προϊόν της
οικολογικοποιημένης σκέψης κάνει έμπρακτα την εμφάνιση της τόσο σε γνωστικό,
τόσο σε συναισθηματικό, όσο και σε πραξιακό επίπεδο (Κρίβας, 1999: 115).
Β.

Εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Αγωγής στο Χώρο της Εκπαίδευσης
Ενηλίκων τόσο στη Χώρα μας όσο και σε Διεθνές Επίπεδο

1.

Η Περιβαλλοντική Αγωγή στους Χώρους Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη
Χώρα μας

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την
εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Αγωγής στους χώρους Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη
χώρα μας θεωρούμε απαραίτητη την παρουσίαση των σημαντικότερων φορέων που
δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα.
Εκτός από τη Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης η οποία ασχολείται με
την οργάνωση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρη τη χώρα μέσω των
Νομαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) και των αντίστοιχων
Κέντρων Λαϊκής Επιμόρφωσης (Κ.Λ.Ε.) σημαντικοί φορείς οι οποίοι
δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων είναι οι
ακόλουθοι:
• Υπουργείο Εργασίας
• Υπουργείο Γεωργίας
• Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
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• Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
• Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης
• Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Βεργίδης κ.α., 1999:40-41)
Παράλληλα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων υλοποιούνται από τα
Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η χρηματοδότηση των
προγραμμάτων εξασφαλίζεται τόσο από την Ευρωπαϊκή ένωση όσο από το
Υπουργείο Εργασίας ή τις κατά τόπους Περιφέρειες. Τα

Δημόσια και Ιδιωτικά

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση τόσο σε
εργαζόμενους, τόσο σε άνεργους πτυχιούχους και μη, όσο και σε άτομα που ανήκουν
σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες όπως : α) Άτομα με ειδικές ανάγκες, β) οικονομικοί
και πολιτικοί πρόσφυγες, παλιννοστούντες και μετανάστες, γ) Φυλακισμένοι,
Αποφυλακισμένοι, Ανήλικοι Παραβάτες, δ) Άτομα υπό απεξάρτηση ή απεξαρτηθέντα
από ουσίες -- Οροθετικοί, ε) Αρχηγοί Μονογονεϊκών οικογενειών, στ) Άτομα
διαβιούντα σε γεωγραφικώς απομακρυσμένες ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, ζ)
Άτομα με γλωσσικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, η) Άνεργοι 4564 ετών (Κωστίκης, 1997: 291-292, Υπ. Απόφαση Υπουργείου Εργασίας 109734/1610-1998).
• Ένας άλλος σημαντικός φορέας ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το οποίο
ιδρύθηκε και λειτουργεί στα πλαίσια του Νόμου 2552/97. Ο φορέας αυτός
αξιοποιώντας τη μέθοδο της Εκπαίδευσης από Απόσταση προσφέρει προγράμματα
σπουδών προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου σε ενήλικες καλύπτοντας με
αυτό τον τρόπο ένα μεγάλο φάσμα επιμορφωτικών αναγκών (Λυκουργιώτης,
1998:125-141)
Από την παρουσίαση των φορέων που ασχολούνται με την Εκπαίδευση
Ενηλίκων στη χώρα μας, διαπιστώνουμε πως αρκετοί φορείς τόσο δημόσιοι όσο και
ιδιωτικοί δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο. Απ' αυτούς ελάχιστοι είναι εκείνοι οι
οποίοι υλοποιούν προγράμματα και δράσεις με στόχο την Περιβαλλοντική Αγωγή
των ενηλίκων.
Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού του σε
θέματα προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος (Κωτσίκης 1998: 291).
Προς την ίδια κατεύθυνση δραστηριοποιείται και το Υπουργείο Γεωργίας (Βεργίδης
κ.α., 1999: ο.π)
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Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, παρ' όλο που προβλέπεται στο θεσμικό
τους πλαίσιο η Εκπαίδευση Ενηλίκων και η υλοποίηση προγραμμάτων
Περιβαλλοντικής Αγωγής, ελάχιστα έχουν κινητοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση
(Γκλαβάς & Μπερερής, 1992 : 37 ).
Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως η Ε.Ε.Τ.Α.Α. υλοποιούν προγράμματα
επιμόρφωσης σε θέματα περιβάλλοντος, αλλά αυτά στο σύνολο τους απευθύνονται σε
εργαζόμενους στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ελάχιστες πρωτοβουλίες
απευθύνονται σε πολίτες (Κωστίκης, 1998: 291).
Κατά συνέπεια, το κύριο έργο επιμόρφωσης ενηλίκων σε θέματα σχετικά με το
περιβάλλον υλοποιείται μέσα από φορείς - οργανώσεις και συλλόγους οι οποίοι
λειτουργούν στα πλαίσια των τοπικών κοινωνιών.
Η αποτελεσματικότητα αυτών των φορέων στο επίπεδο παροχής εκπαίδευσης σε
ομάδες ενηλίκων αμφισβητείται από πολλούς, καθόσον οι φορείς αυτοί μπορεί να
έχουν τη πρόθεση να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων, δεν στελεχώνονται όμως από επιστημονικό προσωπικό το οποίο να
διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, τις γνώσεις αλλά και τη δυνατότητα να προσφέρει
ουσιαστικά, όχι μόνο στην παροχή γνώσεων αλλά και στη διαμόρφωση ανάλογων
περιβαλλοντικών αξιών, στάσεων και συμπεριφορών.
Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) τα οποία ιδρύθηκαν και
λειτουργούν στα πλαίσια του Νόμου 2009/92 παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση
σε θέματα περιβάλλοντος στα πλαίσια λειτουργίας του τομέα περιβάλλοντος σε
ανάλογες ειδικότητες. Οι αντίστοιχες ειδικότητες που εντάσσονται σε αυτόν τον
τομέα είναι: α) τεχνικός ελέγχου βιομηχανικού και εργαστηριακού περιβάλλοντος, β)
τεχνικός ελέγχου ρύπανσης- αντιρρύπανσης (Κωστίκης 1998: 310).
Είναι προφανές πως όσοι παρακολουθούν αυτά τα τμήματα αποκτούν γνώσεις
στον Τομέα της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος αλλά δεν μπορούμε να ισχυριστούμε
πως δέχονται τις επιδράσεις της Περιβαλλοντικής Αγωγής με την έννοια που έχουμε
ορίσει εμείς στα πλαίσια αυτής της εργασίας.
Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης των Κέντρων Επαγγελματικών Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), τα οποία ιδρύθηκαν και
λειτουργούν από το 1995. (Υ.Α. Υπουργείου Εργασίας 115372/ 11-11-1994 Κριτήρια

Πιστοποίησης

Κέντρων

Άτυπης

Συνεχιζόμενης

Επαγγελματικής
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Κατάρτισης). Σήμερα τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιούνται και
λειτουργούν σύμφωνα με την Υ.Α. Υπουργείου Εργασίας 105127/08-01-2001.
Οι δραστηριότητες των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) υλοποιούνται
μέσα από τη λειτουργία εννέα (9) θεματικών πεδίων :
1. Επαγγέλματα Περιβάλλοντος
2. Επαγγέλματα Υγείας & Πρόνοιας
3. Επαγγέλματα Πολιτισμού & Αθλητισμού , ΜΜΕ & Επικοινωνιών
4. Παιδαγωγικά Επαγγέλματα
5. Επαγγέλματα Οικονομίας & Διοίκησης
6. Επαγγέλματα Πληροφορικής
7. Επαγγέλματα Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών
8. Αγροτικά Επαγγέλματα
9. Επαγγέλματα Τεχνικά & Μεταφορών
Στα πλαίσια του θεματικού πεδίου Επαγγέλματα Περιβάλλοντος υλοποιούνται
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε τομείς δράσης που σχετίζονται με το
περιβάλλον όπως π.χ. Κατάρτιση Στελεχών στη Διαχείριση Επεξεργασία
Αποβλήτων και Απορριμμάτων, Κατάρτιση Στελεχών Εργατών Μονάδων
Ανακύκλωσης, Κατάρτιση Στελεχών Δασοπροστασίας.
Τα προγράμματα αυτά, αν και παρέχουν τεχνικές επιστημονικές γνώσεις στον
τομέα προστασίας του περιβάλλοντος, δεν υλοποιούν δράσεις οι οποίες να
συμβάλλουν στην Περιβαλλοντική Αγωγή των ατόμων που τα παρακολουθούν,
καθώς οι γνώσεις που αποκτούν οι συμμετέχοντες σ' αυτά δε συνοδεύονται από
ουσιαστική δράση στο χώρο του περιβάλλοντος. Βέβαια προβλέπεται στα πλαίσια
υλοποίησης της πρακτικής άσκησης η απασχόληση των καταρτιζόμενων σε
πραγματικές συνθήκες εργασίας και η ευαισθητοποίηση τους σε θέματα σχετικά με το
περιβάλλον (Φραγκούλης, 1999: 5).
Τα Παιδαγωγικά Τμήματα έχουν εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών τους
μαθήματα Περιβαλλοντικής Αγωγής. Οι εκπαιδευτικοί στα τμήματα αυτά
εκπαιδεύονται στις αρχές, τη μεθοδολογία, τη σκοποθεσία της Περιβαλλοντικής
Αγωγής και παράλληλα υλοποιούν προγράμματα σε φυσικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον. (Κρίβας, 1996: 13-14).
Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Περιβαλλοντική Αγωγή, μπορεί να ισχυριστεί
κανείς ότι υλοποιείται μέσα από τα ταχύρυθμα προγράμματα κατάρτισης σε
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εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία
υλοποιούνται από το 1999 σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, στα πλαίσια του
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (Κρίβας, 1999: 10-11).
Πριν ολοκληρώσουμε την παρουσίαση των φορέων που ασχολούνται με
δραστηριότητες Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Περιβαλλοντική Αγωγή, αξίζει να
παρουσιάσουμε τις δραστηριότητες της Λαϊκής Επιμόρφωσης σε αυτόν τον τομέα,
του κατ' εξοχήν φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης και
κατάρτισης ενηλίκων.
Στην εγκύκλιο 6109/28.12.1995 της Γ.Γ.Λ.Ε. με θέμα άξονες πολιτικής
προτεραιότητας στον Τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων γίνεται αναφορά για την
Εκπαίδευση Ενηλίκων στο τομέα του περιβάλλοντος μέσα από προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία καταρτίζουν οι κατά τόπους Ν.Ε.Λ.Ε. σε
συσχέτιση με τις ανάγκες της Τοπικής Κοινωνίας.
Παράλληλα στην Ενημερωτική Εγκύκλιο (Αριθ. Πρωτ. 1.2.95) του Διευθυντή
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Υποδομής της Γ.Γ.Λ.Ε., η οποία αναφέρεται στους
βασικούς άξονες ενεργειών της Γ.Γ.Λ.Ε. για τη χρονική περίοδο 1995 - 1999 γίνεται
αναφορά για Εκπαίδευση Ενηλίκων σε θέματα περιβάλλοντος στα πιο κάτω θεματικά
πεδία:
α) ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης (φυσικά τοπία, βιότοποι, θαλάσσιο
περιβάλλον,
β)

ανάπλασης ιστορικών κέντρων - προστασίας και ανάδειξης πολιτιστικού
περιβάλλοντος,

γ)

περιορισμού αισθητικής ρύπανσης

Μελετώντας κανείς τα θεσμικά κείμενα (εγκυκλίους, κανονισμούς λειτουργίας κ.ά.)
της Γ.Γ.Λ.Ε. διαπιστώνει ότι τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτικής βούλησης και
χάραξης πολιτικής στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η εκπαίδευση των ενηλίκων
σε θέματα περιβάλλοντος βρίσκεται να έχει υψηλή προτεραιότητα τόσο στα
επιμορφωτικά σεμινάρια των κατά τόπους Ν.Ε.Λ.Ε., όσο και στα προγράμματα
κατάρτισης των Κ.Ε.Κ. που λειτουργούν στα πλαίσια των Ν.Ε.Λ.Ε.
Εκείνο που διαπιστώνει κανείς μέσα από την υλοποίηση αυτών των
προγραμμάτων είναι ότι τα προγράμματα αυτά έχουν ακαδημαϊκό προσανατολισμό,
στοχεύουν κατά κύριο λόγο στη μετάδοση γνώσεων και σε αρκετές περιπτώσεις, αν
όχι σε όλες, δεν συνδυάζουν τη γνώση με τη δράση. Μπορεί να στοχεύουν στην
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ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε θέματα περιβάλλοντος καθώς καν στην
καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης (άρθρο 3, παράγραφοι 5-8) κανονισμού
λειτουργίας Λαϊκής Επιμόρφωσης, αλλά δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν αυτοί οι
στόχοι καθώς δεν συνοδεύονται από ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες στο άμεσο
περιβάλλον. Η έλλειψη καταρτισμένων επιμορφωτών ενηλίκων σε θέματα
Περιβαλλοντικής Αγωγής, σε συνδυασμό με την έλλειψη ενός ολοκληρωμένου
μοντέλου εκπαίδευσης ενηλίκων σε αυτά τα θέματα, αποτελούν αρνητικούς
παράγοντες στην επίτευξη των στόχων αυτών των προγραμμάτων.
2.

Η Περιβαλλοντική Αγωγή στους Χώρους Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε
Διεθνές Επίπεδο

Από τη μελέτη της -γενικότερα ελλιπούς - βιβλιογραφίας, σε σχέση με την
εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Αγωγής σε χώρους Εκπαίδευσης Ενηλίκων
διαπιστώνει

κανείς

πως

εμφανίζονται

στο

διεθνή

χώρο

δύο

τάσεις.

1η τάση: Στις εξελισσόμενες χώρες, όπου τα περισσότερα περιβαλλοντικά
προβλήματα οφείλονται στην υποεξέλιξη, η Εκπαίδευση των Ενηλίκων σε θέματα
περιβάλλοντος είναι προσανατολισμένη στην αντιμετώπιση των άμεσων
περιβαλλοντικών προβλημάτων καθώς και στην αναγκαιότητα να καλυτερεύσουν και
να διαφυλάξουν στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης το περιβάλλον (Emmelin,
1977:219).
2 η τάση: Στις ανεπτυγμένες χώρες η Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι
προσανατολισμένη στη δημιουργία πολιτών οι οποίοι μέσα από τη χρήση και
αξιοποίηση των τεχνολογικών εφαρμογών θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα
προβλήματα του περιβάλλοντος, ώστε να καταστεί βιώσιμη η παραμονή των
επόμενων γενεών στον πλανήτη γη (Emmelin, 1977: ό.π.).
Οι δύο αυτές τάσεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε θέματα Περιβαλλοντικής
Αγωγής σχετίζονται και με τις προτεραιότητες που έχουν δοθεί στον περιβαλλοντικό
αλφαβητισμό των ενηλίκων πολιτών τόσο των ανεπτυγμένων όσο και των
αναπτυσσόμενων χωρών. Από τη μελέτη των σχετικών κειμένων διακρίνουμε
τέσσερις βασικές αντιλήψεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε σχέση με την
Περιβαλλοντική Αγωγή:
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α)

Την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τα θέματα του περιβάλλοντος, καθώς και
των κανόνων που αναφέρονται στη λειτουργία του περιβάλλοντος όπως πχ.
λειτουργία οικοσυστημάτων,

β)

Τη διάπλαση πολιτών που να κατέχουν όχι μόνο τις απαραίτητες γνώσεις σε
θέματα περιβάλλοντος, αλλά και να μπορούν να τις αξιοποιούν άμεσα.

γ)

Την προετοιμασία των έμπειρων στελεχών προκειμένου να είναι σε θέση να
ασχοληθούν με τα ειδικά προβλήματα του περιβάλλοντος,

δ)

Την ευαισθητοποίηση στα θέματα του περιβάλλοντος όχι μόνο πολιτικών
προσώπων αλλά και προσώπων «κύρους» όπως εκπαιδευτικοί όλων των
βαθμίδων, διευθυντές οργανισμών, στελέχη επιχειρήσεων, τα οποία με τις
επιλογές και τις αποφάσεις τους επηρεάζουν την εξέλιξη του περιβάλλοντος
(Emmelin, 1977: 220).

Στις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες βρίσκει εφαρμογή σε πάρα πολύ μεγάλη
έκταση η πρώτη και η δεύτερη αντίληψη, ενώ μόλις πρόσφατα άρχισε να
αναπτύσσεται η τέταρτη.
Στις αναπτυσσόμενες χώρες, εδώ κι αρκετά χρόνια, επιχειρείται η εφαρμογή της
τρίτης και τέταρτης αντίληψης καθώς τα περιβαλλοντικά προβλήματα αυτών των
χωρών είναι διαφορετικής φύσης και απαιτείται άλλου είδους προσέγγιση για την
αντιμετώπιση τους (Emmelin, 1977: ό.π.).
Παρά τις διαφορετικές αντιλήψεις στην Εκπαίδευση των Ενηλίκων σε θέματα
περιβάλλοντος είναι κοινά αποδεκτό απ' όλους πως τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και
στις αναπτυσσόμενες χώρες απαιτείται οι πολίτες να έχουν γνώσεις των
περιβαλλοντικών ζητημάτων καθώς και συνεχή πληροφόρηση σ' αυτά, προκειμένου
να είναι σε θέση σε περιόδους «οικολογικών κρίσεων» να αντιμετωπίζουν τα
προβλήματα αποτελεσματικά.
Μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής σε
χώρους Εκπαίδευσης Ενηλίκων, οι ενήλικες αποκτούν γνώσεις, στάσεις,
συμπεριφορές και αξίες ως προς το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχουν πιο
ουσιαστικά σε διαδικασίες προστασίας, ανάδειξης και ανάπλασης του (Emmelin,
1977:221).
Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας αν
λάβουμε υπόψη μας την άποψη που αναφέρει πως «το μεγαλύτερο μέρος απ' αυτά
που μαθαίνει το άτομο δεν προέρχονται από το σχολείο, αλλά από την ελεύθερη
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συμμετοχή του σε δραστηριότητες που έχουν σχέση μ' ένα αποκαλυπτικό
περιεχόμενο», και οι οποίες βρίσκονται κοντά στα ενδιαφέροντα και στις εμπειρίες
του (Rogers, 1999: 151).
Χωρίς να παραγνωρίζεται ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. και στην Εκπαίδευση
Ενηλίκων υπάρχουν πολλές χώρες, ιδιαίτερα αναπτυσσόμενες, οι οποίες
χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες τους σε
θέματα προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.
Πάρα πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής κάνουν χρήση του ραδιοφώνου.
Ακόμα κι αν σε πολλά μέρη του κόσμου οι άνθρωποι διαθέτουν πιο εύκολα
ραδιόφωνο απ' ότι τηλεόραση, είναι προφανές πως πολίτες με όχι ιδιαίτερα υψηλό
μορφωτικό και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο μπορούν πιο εύκολα να ωφεληθούν από
μια τέτοια πρακτική. Μέσα από τα Μ.Μ.Ε. προβάλλονται περιβαλλοντικά
προβλήματα, αναζητούνται οι αιτίες τους, αναλύονται οι συνέπειες τους για τη ζωή
στον πλανήτη και κατά συνέπεια όσοι παρακολουθούν αυτές τις εκπομπές αποκτούν
γνώσεις, ευαισθητοποιούνται στα περιβαλλοντικά θέματα και οδηγούνται προς την
κατεύθυνση δράσης για την αντιμετώπιση τους (Emmelin, 1977: 222).
Στην Κούβα, οι εκπαιδευτικές εκστρατείες που αναφέρονται στο περιβάλλον
εντάσσονται στα πλαίσια μιας κίνησης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη
μείωση της σπατάλης από τη χρήση πρώτων υλών. Η περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση των πολιτών υλοποιείται μέσα από οργανωμένες ομάδες οι οποίες
υλοποιούν προγράμματα δράσης σχετικά με το περιβάλλον (Emmelin, 1977: 223).
Στην Κολομβία, η εκπαίδευση των ενηλίκων σε θέματα περιβάλλοντος
εντάσσεται στο πρόγραμμα INDERNA (Ινστιτούτο για την προστασία των φυσικών
ανανεώσιμων πηγών), στα πλαίσια του οποίου άτομα που δραστηριοποιούνται στο
χώρο του φυσικού περιβάλλοντος, όπως πχ. ψαράδες, ξυλοκόποι, αγρότες κλπ.
εκπαιδεύονται στη διατήρηση των φυσικών πηγών στα πλαίσια της βιωσιμότητας.
Χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι πως συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
με προθυμία, και προσπαθούν να συνδυάσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις
θεωρητικές με τις πρακτικές γνώσεις, προς όφελος όχι μόνο των ιδίων αλλά και της
φύσης. Μια ουσιώδης αντίληψη που πηγάζει από το μοντέλο εκπαίδευσης στην
Κολομβία είναι η αναγκαιότητα παρουσίασης των θεωρητικών και πρακτικών
προσεγγίσεων των περιβαλλοντικών θεμάτων σε συνάρτηση με συγκεκριμένες
λύσεις.
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Έτσι στην πράξη η εκπαίδευση αποκτά πραγματικό νόημα για τους
συμμετέχοντες σε αυτή, τους βοηθά να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος των
προβλημάτων, να σταθούν κριτικά απέναντι σ' αυτά και να αντιληφθούν τις
επιπτώσεις τους, τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες (Emmelin, 1977: 224).
Ο συνδυασμός γνώσης και εμπειρίας επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα στην
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στις χώρες του τρίτου κόσμου.
Επίσης, οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι είναι πιο πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε
προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής όταν τα τελευταία αναλύουν και αναζητούν
λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά.
Όταν τα προγράμματα βρίσκονται στον κύκλο των ενδιαφερόντων των ενηλίκων και
ικανοποιούν τις ανάγκες τους έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με τα
προγράμματα που έχουν ακαδημαϊκό και μόνο προσανατολισμό (Emmelin, 1977:
ό.π.).
Το τελευταίο επαληθεύεται αν λάβουμε υπόψη μας τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν
οι ενήλικες καθώς και τους παράγοντες που επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην ένταξη
τους σε μια μαθησιακή διαδικασία (Γαλάνης, 1993: 208-209, Palios, 1997: 31-34,
Rogers, 1999: 274).
Στις ανεπτυγμένες χώρες η Εκπαίδευση Ενηλίκων σε θέματα περιβάλλοντος
υλοποιείται τόσο μέσα από προγράμματα όσο και μέσα από οργανωμένα ιδρύματα
όπως φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, πανεπιστήμια, κολέγια.
Στην Αγγλία, η εκπαίδευση αυτή παρέχεται μέσα από προγράμματα σπουδών
των κολεγίων, του Ανοικτού Πανεπιστημίου, καθώς και συλλόγων οι οποίοι
λειτουργούν στα πλαίσια Τοπικών Κοινωνιών. Έχει θεωρητικό προσανατολισμό και
δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς πως συμβάλλει ουσιαστικά στην απόκτηση
περιβαλλοντικής συνείδησης και συμπεριφοράς σε αυτούς που τα παρακολουθούν. Ο
προσανατολισμός τους βρίσκεται κυρίως στη μετάδοση γνώσεων και όχι στην
πρακτική εξάσκηση σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον (Payne, 1991:1-44).
Το αντίθετο παρατηρείται στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου οι θεωρητικές γνώσεις
συνδυάζονται με πρακτική άσκηση ή με διαδικασίες επίλυσης περιβαλλοντικών
προβλημάτων.
Σε αντίθεση με την Αγγλία, στην Αμερική, το Πανεπιστήμιο «Without Walls»
(Ανοικτό Πανεπιστήμιο) προσφέρει σπουδές σε θέματα περιβάλλοντος όχι μόνο σε
επίπεδο θεωρητικών εισηγήσεων, διδασκαλιών μέσω χρήσης νέων τεχνολογιών και
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άλλων μέσων επικοινωνίας, αλλά συνδυάζει και την πρακτική προσέγγιση των
περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσα από εργασίες στο πεδίο. Έτσι, οι θεωρητικές
γνώσεις συμπληρώνονται με πρακτική εμπειρία και οι εκπαιδευόμενοι ενήλικες
αποκτούν όχι μόνο γνώσεις, αλλά αξίες, στάσεις και συμπεριφορές, καθώς καλούνται
στα πλαίσια της εργασίας στο πεδίο, να υλοποιήσουν συγκεκριμένες δράσεις και να
προβούν

σε

συγκεκριμένες

επιλογές

(Berkowitz,

1995:45-57).

Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται το γεγονός πως στα προγράμματα αυτά λαμβάνονται
υπόψη οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων σε σχέση με το
περιβάλλον. Έτσι, τα προγράμματα αποκτούν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και η
συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε αυτά είναι ουσιαστικότερη (Emmelin, 1977: 226).
Παράλληλα, τόσο στην Αγγλία όσο και στις ΗΠΑ από τα μέσα της δεκαετίας
του '70 η Εκπαίδευση Ενηλίκων σε θέματα περιβάλλοντος, εκτός από το χώρο των
Πανεπιστημίων, υλοποιείται και στα πλαίσια λειτουργίας οργανωμένων φορέων και
συλλόγων οι οποίοι οργανώνουν δραστηριότητες παρατήρησης της φύσης, μελέτης
των πουλιών, καθώς και άλλου είδους περιβαλλοντικά προγράμματα. Επειδή τις
περισσότερες φορές αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν ακτιβίστικο χαρακτήρα και δε
συνοδεύονται από αντίστοιχες δράσεις και πρωτοβουλίες, έχουν περιορισμένο
εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
Παράλληλα, οι πρωτοβουλίες αυτών των οργανώσεων δεν υποστηρίζονται από τη
συμβολή ειδικών επιστημόνων, γεγονός που μειώνει την αποτελεσματικότητα τους
ως προς τον εκπαιδευτικό τους ρόλο (Emmelin, 1977: ό.π., Barett, 1994:1-11).
Οι προαναφερόμενες δραστηριότητες έρχονται σε αντίθεση με ότι συμβαίνει
στα Ανοικτά Πανεπιστήμια τα οποία διαθέτουν επιστημονικό προσωπικό υψηλού
επιπέδου το οποίο μπορεί να προσφέρει γνώσεις και εμπειρίες σε θέματα που
σχετίζονται με το περιβάλλον. Βέβαια στο χώρο των Ανοικτών Πανεπιστημίων οι
θεωρητικές γνώσεις, που κατακτούνται μέσα από τη μελέτη συγκεκριμένου
εκπαιδευτικού υλικού, δεν υποστηρίζονται από ανάλογες δράσεις στο πεδίο, δράσεις
μελέτης

προβλημάτων

και

επίλυσης

τους

(Emmelin,

1977:

227).

Αυτό έχει σαν συνέπεια οι γνώσεις που αποκτούν οι συμμετέχοντες στα προγράμματα
του Ανοικτού Πανεπιστημίου, να χαρακτηρίζονται από μικρό βαθμό
αποτελεσματικότητας και σε αρκετές περιπτώσεις να μην προσφέρουν ουσιαστικά
στην προσέγγιση και επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
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Στη Γερμανία, άρχισαν να παρουσιάζονται συστηματικά θέματα οικολογίας
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Στην αρχή τα
προσφερόμενα θέματα είχαν γενικό οικολογικό περιεχόμενο, που αναφερόταν γενικά
σε περιβαλλοντικά προβλήματα. Στα μέσα της δεκαετίας του '80 παρατηρούνται
διαφοροποιήσεις. Τα εξεταζόμενα περιβαλλοντικά θέματα συνδέονται με όψεις της
καθημερινής ζωής, με την κουλτούρα και τον κώδικα αξιών των πολιτών. Στα τέλη
της δεκαετίας του '80 και στις αρχές του '90 αρχίζουν να διατυπώνονται απόψεις
σχετικά με τη διδακτική περιβαλλοντικών θεμάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, που
είχε τη μορφή διαλέξεων- εισηγήσεων με σκοπό τη παροχή γνώσεων. Δεν είχαν
διατυπωθεί διδακτικά μοντέλα για το θέμα αυτό (Michelsen, 1990:45-56).
Με την κοινωνική αποδοχή της «δια βίου παιδείας» και την εξέταση των μαθησιακών
δυνατοτήτων και αναγκών των ενηλίκων, άρχισαν μετά το 1991 να διαμορφώνονται
διδακτικές προσεγγίσεις για περιβαλλοντικά θέματα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
(Kyburz & Craber, 1996:37).
Στην Ολλανδία, η Περιβαλλοντική Αγωγή των ενηλίκων υλοποιείται μέσα
από το θεσμό των Ανώτερων Λαϊκών Σχολείων. Οι ενήλικες στα πλαίσια της
εκπαίδευσης τους, που πραγματοποιείται κυρίως με τη χρήση του πολυεπιστημονικού
μοντέλου, δεν αποκτούν μόνο γνώσεις σε θέματα λειτουργίας του περιβάλλοντος
αλλά παράλληλα αναπτύσσουν αξίες, στάσεις και συμπεριφορές φιλικές προς το
περιβάλλον (Camozzi, 1994:80-85, Lasonen, 1997:350-358).
Στα πλαίσια λειτουργίας των Ανωτέρων Λαϊκών Σχολείων υλοποιούνται από τους
ενήλικες επιμορφούμενοι προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής, ενώ παράλληλα
αρκετοί από αυτούς δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών
καλλιέργειας, όπως στην παραγωγή οικολογικών προϊόντων. Σημαντική προς αυτή
την κατεύθυνση είναι η συμβολή τόσο των επιμορφωτών όσο και η αξιοποίηση της
εμπειρίας των ίδιων των συμμετεχόντων.
Στη Δανία, στα πλαίσια της Επιμόρφωσης Ενηλίκων, λειτουργούν 102 Λαϊκά
Σχολεία. Στο πρόγραμμα σπουδών αυτών των σχολείων εμπεριέχονται στοιχεία
οικολογίας, διαχείρισης, αξιοποίησης, ανάπλασης και ανάδειξης του περιβάλλοντος
μέσα από τη χρήση κυρίως του πολυεπιστημονικού μοντέλου δράσης. Τα τελευταία
χρόνια, στα πλαίσια της οικολογικοποιημένης μάθησης γίνεται προσπάθεια
«πρασινίσματος» του περιεχομένου των μαθημάτων της επιμόρφωσης.
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Παράλληλα, από τα μέσα της δεκαετίας του '80, στα πλαίσια αναθεώρησης
της δομής και λειτουργίας της επιμόρφωσης ενηλίκων, έχουν δημιουργηθεί
οικολογικά σχολεία. Τα σχολεία αυτά δεν παρέχουν μόνο θεωρητικές γνώσεις σε
θέματα περιβάλλοντος, αλλά παράλληλα αναπτύσσουν περιβαλλοντική συνείδηση
στους ενήλικες επιμορφούμενους μέσα από την υλοποίηση περιβαλλοντικών
προγραμμάτων ή δράσεων φιλικών προς το περιβάλλον (πχ. υιοθεσία λιμνών,
ποταμών, προστασία περιοχών κλπ. (Clover, 1997).
Απ' όλα όσα αναφέραμε πιο πάνω κατανοούμε πως σε όλες σχεδόν τις χώρες
του κόσμου, τόσο τις ανεπτυγμένες όσο και τις αναπτυσσόμενες, τα τελευταία χρόνια
έχουν αρχίσει να γίνονται προσπάθειες για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής
Αγωγής σε χώρους Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
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Κεφάλαιο Πέμπτο

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ
ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Α.

Σκοποί, Στόχοι, Περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Αγωγής στην
Εκπαίδευση Ενηλίκων

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάσαμε τους λόγους που καθιστούν
αναγκαία την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Αγωγής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Στα πλαίσια αυτού του κεφαλαίου επιχειρείται η ανάπτυξη των σκοπών, στόχων και
του περιεχομένου της Περιβαλλοντικής Αγωγής στο χώρο της Εκπαίδευσης
Ενηλίκων, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας.
Παράλληλα, επιχειρείται ο εντοπισμός των ομοιοτήτων που παρατηρούνται ανάμεσα
στην Περιβαλλοντική Αγωγή και την Εκπαίδευση Ενηλίκων, σχετικά με τους
στόχους, μεθόδους διδασκαλίας, ρόλο εκπαιδευτικού. Το τελευταίο μας βοηθά στο να
διαμορφώσουμε το κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο που απαιτείται τόσο για τη
δόμηση του μοντέλου εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Αγωγής στην Εκπαίδευση
Ενηλίκων όσο και για την ίδια τη διαδικασία εφαρμογής της.
Έχοντας αναφερθεί στο 2° κεφάλαιο της εργασίας στους σκοπούς, στόχους
της Περιβαλλοντικής Αγωγής καθώς και στις προτάσεις Διεθνών Συνδιασκέψεων
(Συνδιάσκεψη Τυφλίδας) σχετικά με την ανάγκη εφαρμογής της σε μορφές
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, κατανοούμε ότι οι σκοποί και οι στόχοι της δεν μπορεί να
είναι διαφορετικοί από αυτούς που ισχύουν για την εφαρμογή της και στο χώρο της
τυπικής εκπαίδευσης. Στο χώρο της τυπικής εκπαίδευσης τα προγράμματα
Περιβαλλοντικής Αγωγής χρησιμοποιούν το περιβάλλον ως :
1.

εργαλείο μάθησης, «μαθαίνω διαμέσου του περιβάλλοντος»,

2.

αντικείμενο μελέτης, «μαθαίνω για το περιβάλλον»

3.

σημείο φροντίδας «μαθαίνω υπέρ του περιβάλλοντος» (Σχίζα, 1997: 423).
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Το περιεχόμενο των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής στο χώρο της τυπικής
εκπαίδευσης συμβάλλει στο να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες σ' αυτά :
1. Επίγνωση και ευαισθητοποίηση προς το συνολικό περιβάλλον και τα σχετιζόμενα
με αυτό προβλήματα.
2. Γνώσεις και ποικιλία εμπειριών ώστε να κατανοήσουν το περιβάλλον και τα
προβλήματα που συνδέονται με αυτό.
3. Στάσεις αξίες και συναισθήματα ενδιαφέροντος προς το περιβάλλον καθώς και
κίνητρα για ενεργό συμμετοχή στη βελτίωση και στην προστασία του.
4. Δεξιότητες για τον προσδιορισμό και την επίλυση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων (Γεωργόπουλος κ.α., 1993:15-16)
Κοινό προσανατολισμό με τον προαναφερόμενο έχουν και τα προγράμματα
Περιβαλλοντικής Αγωγής στο χώρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Κατά συνέπεια το περιεχόμενο των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής σε
ομάδες ενηλίκων δεν θα μπορούσε από το να μην προσεγγίζει θέματα τα οποία
σχετίζονται: α) με μελέτες χώρου, β) κλίμα-ατμόσφαιρα, γ) έδαφος-ορυκτά, δ) φυτάζώα, ε) νερό, στ) βιομηχανία - οικονομία, ζ) δομημένο περιβάλλον, η) ενέργεια, θ)
κοινωνική οργάνωση, ι) απόβλητα, ία) διαχείριση σκουπιδιών, ιβ) τουρισμό, ιγ)
βιομηχανική ρύπανση (Σχίζα, 1997: 424-431).
Μέσα από τη μελέτη των προαναφερόμενων θεμάτων οι ενήλικες έρχονται αρχικά σε
επαφή με τα προβλήματα του άμεσου περιβάλλοντος (γειτονιάς, πόλης ), εντοπίζουν
και καταγράφουν τις επιπτώσεις στη ζωή τους και στον πλανήτη γενικότερα,
ευαισθητοποιούνται απέναντι σε αυτά, και λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση
τους.
Τα περιβαλλοντικά θέματα - προβλήματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο
μελέτης στις ομάδες των ενηλίκων επιλέγονται σύμφωνα με τα πιο κάτω κριτήρια:
1.

Να προέρχονται από το χώρο των εμπειριών και των βιωμάτων των ενηλίκων.

2.

Να ικανοποιούν κατά το δυνατό τις συναισθηματικές ανάγκες και τα

ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων στην επιμορφωτική παρέμβαση.
3.

Να παρέχουν ευκαιρίες επεξεργασίας του θέματος με πρακτικό, εποπτικό

τρόπο σχετιζόμενο με την πραγματικότητα.
4.

Να προσφέρουν ποικιλία στη δράση.

5.

Να υλοποιούνται μέσα σε κλίμα άνεσης, ασφάλειας και δημιουργικότητας.
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6.

Να λαμβάνουν υπόψη την ηλικία, τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες, το

γνωστικό υπόβαθρο και τις προϋπάρχουσες εμπειρίες των ενηλίκων.
7.

Να παρέχουν δυνατότητες για πρόσβαση και αξιοποίηση των πηγών μελέτης.

8.

Να δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε όλα τα μέλη της επιμορφωτικής

ομάδας.
9.

Να υπάρχει δυνατότητα αναπροσαρμογής του προγράμματος σύμφωνα με τις

συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν.
10.

Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του προβλήματος με τη ζωή της κοινότητας

και της τοπικής κοινωνίας.
11.

Να δίνεται η ευκαιρία μέσα από τη μελέτη του προβλήματος να προταθούν

καινούργιες ιδέες και στάσεις ζωής στους ενήλικες, αλλά και η δυνατότητα επέκτασης
του μορφωτικού τους επιπέδου. (Camozzi, 1994:7-9)
Παράλληλα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα και τα μέσα για τη δημιουργία
μηχανισμών και προϋποθέσεων προσέγγισης και επίλυσης των περιβαλλοντικών
προβλημάτων μέσα από διαδικασίες συλλογικής και υποβοηθούμενης
αυτομόρφωσης. Το τελευταίο αποτελεί ζητούμενο στο χώρο τη εκπαίδευσης
ενηλίκων (Freire, 1985: 64).
Β.

Μέθοδοι που Χρησιμοποιεί η Περιβαλλοντική Αγωγή για να Υλοποιήσει
τους Σκοπούς και Στόχους της στο Χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Τόσο η Περιβαλλοντική Αγωγή όσο και η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελούν

ανοικτές - ανθρωποκεντρικές εκπαιδευτικές διαδικασίες, οι οποίες στοχεύουν από τη
μια μεριά στην κοινωνική αλλαγή, από την άλλη στην απελευθέρωση του ατόμου από
τις

καταπιέσεις

που

υφίσταται

(Freire,

1985:

114,

Κρίβας,

1996:

10).

Στα πλαίσια αυτής της αντίληψης η Περιβαλλοντική Αγωγή ως παιδαγωγική
διαδικασία δεν μπορεί να χρησιμοποιεί μεθόδους και πρακτικές, οι οποίες είναι
συνδεδεμένες με ένα κλειστό δασκαλοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η μετωπική
διδασκαλία, η αφηγηματική διδασκαλία, ο ατομικισμός, η αποστήθιση, ο
δασκαλοκεντρισμός δεν έχουν θέση ούτε στην Περιβαλλοντική Αγωγή, ούτε και στην
εκπαίδευση ενηλίκων (Κρίβας, 1999: 155-164, Rogers, 1999).
Τόσο στην Περιβαλλοντική Αγωγή όσο και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
συνυπάρχουν στοιχεία αντιαυταρχικών - εκπαιδευτικών διαδικασιών τα οποία θα
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μπορούσαν να στοχεύουν στην κοινωνική αλλαγή μέσω διαδικασιών κριτικής
προσέγγισης και ερμηνείας της υπάρχουσας πραγματικότητας (Freire, 1985: 98).
Κατά συνέπεια οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί η Περιβαλλοντική Αγωγή, για να
εκπληρώσει τους σκοπούς και στόχους της στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, δεν θα
μπορούσαν να είναι διαφορετικές από αυτές που χρησιμοποιεί και στους χώρους της
τυπικής εκπαίδευσης. Ως τέτοιες αναφέρονται : α) η μέθοδος project γνωστή και ως
μέθοδο βιωμάτων, β) το οικολογικό παιχνίδι, γ) το εργαστήρι του μέλλοντος, δ) η
μελέτη πεδίου, ε) το περιβαλλοντικό μονοπάτι. (Γεωργόπουλος κ.α., 1993:84-123)
Γ.

Κοινά Σημεία Μεταξύ Περιβαλλοντικής Αγωγής - Εκπαίδευσης Ενηλίκων
όσον αφορά Στόχους, Μεθόδους Διδασκαλίας, Ρόλο Εκπαιδευτικού
Οι ρίζες της Περιβαλλοντικής Αγωγής και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

βρίσκονται στο θεωρητικό και φιλοσοφικό υπόβαθρο της προοδευτικής κίνησης για
την εκπαίδευση καθώς και της κριτικής παιδαγωγικής. Η τελευταία η οποία
αναπτύχθηκε ως αντίδραση στη Φιλοσοφική Παιδαγωγική και στην Εμπειρική
Αναλυτική Παιδαγωγική επιχειρεί να προσεγγίσει το φαινόμενο της αγωγής μέσα στα
ευρύτερα κοινωνικά πλαίσια και να αναλύσει τα προβλήματα του ατόμου και της
κοινωνίας σε όλες τους τις διαστάσεις, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές
(Κοσσυβάκη, 1993: 39-40).
Στα πλαίσια της κριτικής παιδαγωγικής συνδέεται το παρόν με το μέλλον και
επιχειρείται η κριτική ανάλυση της υπάρχουσας παιδαγωγικής και κοινωνικής
πραγματικότητας με στόχο τη βελτίωση της. Η κριτική παιδαγωγική στοχεύει στη
δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου μέσα από τη σύγκριση του παρελθόντος, του
παρόντος και των απαιτήσεων του μέλλοντος. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμενη
η κριτική παιδαγωγική εισάγει ένα καινούργιο τρόπο επικοινωνίας ο οποίος
στοιχειοθετείται στη βάση της ισότιμης αλληλεπίδρασης (Κοσσυβάκη, 1993: 41-42).
Τα συστατικά στοιχεία της κριτικής παιδαγωγικής, η αλληλεπίδραση και η
ισότιμη επικοινωνία συμβάλλουν στο να προωθηθούν μέσα από την εκπαιδευτική
διαδικασία η κριτική ικανότητα, η ικανότητα απόφασης, η κοινωνική ευαισθησία, ο
διάλογος, η απομυθοποίηση της πραγματικότητας και κυρίως η συμμετοχή και η
ενεργός δράση του εκπαιδευόμενου στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Αυτές οι

75

ικανότητες και δεξιότητες αποτελούν το θεμέλιο για την επίτευξη γενικότερων
στόχων, όπως η χειραφέτηση και η απελευθέρωση (Κοσσυβάκη, 1993: 45).
Η παιδαγωγική της χειραφέτησης, η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια της κριτικής
παιδαγωγικής, στοχεύει στην απελευθέρωση του ατόμου από εκείνες τις κοινωνικές
συνθήκες, οι οποίες περιορίζουν την κριτική του δράση καθώς και τη συμμετοχή του
στους χώρους αποφάσεων για την επίλυση των προβλημάτων της κοινωνίας. Η
παιδαγωγική της χειραφέτησης επιδιώκει την απώθηση κάθε παράλογης κυριαρχίας
στον άνθρωπο και τη φύση, την απελευθέρωση του ανθρώπου από κάθε είδους
καταναγκασμούς, οι οποίοι δεν έχουν μόνο υλική μορφή, αλλά πραγματώνονται και
με τη μορφή της εξάρτησης από προκαταλήψεις και ιδεολογίες (Παππάς, 1988: 16-17,
Κρίβας, 1995: 99).
Μέσα από την παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της κριτικής
παιδαγωγικής διαπιστώνει κανείς την ύπαρξη πολλών φιλοσοφικών και θεωρητικών
αρχών οι οποίες έχουν εφαρμογή τόσο στο χώρο της Περιβαλλοντικής Αγωγής όσο
και σε αυτόν της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ως εκ τούτου φαίνεται να υπάρχουν πολλά
κοινά σημεία ανάμεσα στις προαναφερόμενες μορφές εκπαίδευσης, τα οποία δεν
εντοπίζονται μόνο στους στόχους και τα χαρακτηριστικά, αλλά στις μεθόδους
διδασκαλίας και το ρόλο του εκπαιδευτικού.
Τόσο η Περιβαλλοντική Αγωγή όσο και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στόχο τους
έχουν το να δημιουργήσουν ένα ισχυρό αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης μεταξύ
των ατόμων και των λαών του κόσμου, με την προοπτική να διασφαλιστεί από τη μια
μεριά η ποιότητα του περιβάλλοντος, από την άλλη η ελευθερία του ατόμου.
Παράλληλα στοχεύουν στο να καλλιεργήσουν καινούργιες ηθικές,
οικονομικές, κοινωνικές και αισθητικές αξίες, οι οποίες θα ευνοήσουν την υιοθέτηση
συμπεριφορών αφενός μεν φιλικών προς το περιβάλλον, αφετέρου δε δυναμικών με
στόχο την απαλλαγή των ατόμων και των λαών από τις υπάρχουσες κοινωνικές,
οικονομικές και πολιτικές εξαρτήσεις.
Τόσο η Περιβαλλοντική Αγωγή όσο και η Εκπαίδευση Ενηλίκων, στόχο έχουν
να βοηθήσουν τους πολίτες ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητες που απαιτούνται, με
σκοπό την αλλαγή και τη βελτίωση τόσο του φυσικού όσο και του κοινωνικού
περιβάλλοντος. Οι ικανότητες αυτές είναι ικανότητες διερεύνησης, διάγνωσης των
προβλημάτων, θεώρησης και σύνθεσης διαφορετικών παραγόντων που παρεμβαίνουν
στην εμφάνιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Αποτελούν ικανότητες
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συστημικής προσέγγισης των φαινομένων, αντίληψης της πραγματικότητας ως
ενιαίου συστήματος, ικανότητες κριτικής ανάλυσης των καταστάσεων, διασαφήνισης
αξιών που στηρίζουν και ευνοούν τις αποφάσεις και τις επιλογές στο κοινωνικό,
πολιτικό και οικονομικό πεδίο με στόχο την εκτίμηση και αξιολόγηση των
προτεινόμενων λύσεων.
Και οι δύο στοχεύουν στην εκπαίδευση των πολιτών για ενεργό συμμετοχή σε
όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, ώστε να συμβάλλουν αποφασιστικά όχι μόνο στην
αντιμετώπιση των οικολογικών προβλημάτων αλλά και των κοινωνικών, οικονομικών
και πολιτικών, οι επιπτώσεις των οποίων γίνονται αισθητές και στο χώρο της
εκπαίδευσης.
Υπό αυτή την έννοια τόσο η Περιβαλλοντική Αγωγή όσο και η Εκπαίδευση
Ενηλίκων προσφέρουν πραγματική αγωγή στον πολίτη η οποία στοχεύει στην
ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης και στην αμφισβήτηση του υπάρχοντος
«status quo». Προσφέρουν μια «εκπαίδευση στις ευθύνες» που δεν οδηγεί στην
«ενοχοποίηση» του πολίτη κάτω από το βάρος της ευθύνης και ως εκ τούτου στην
παθητικότητα και την αίσθηση αδυναμίας απέναντι στις δομές λήψης αποφάσεων και
διαχείρισης της κοινωνίας, αλλά στη συνειδητή ανάληψη των ευθυνών του και τη
δράση. Ανατρέπουν τους παραδοσιακούς όρους της εκπαίδευσης που συνοψίζονται
στο «μαθαίνω και δέχομαι» και τους αντικαθιστά με το «κατανοώ για να δράσω και
να μεταβάλλω» (Φλογαίτη, 1993: 192-193).
Από την παρουσίαση των κοινών στόχων της Περιβαλλοντικής Αγωγής και
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων που επιχειρήσαμε πιο πάνω, εύκολα μπορεί κανείς να
διακρίνει τα κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και των δύο:
1.

Προώθηση της ελευθερίας και της χειραφέτησης των πολιτών από κάθε είδους

εξαναγκασμούς και πιέσεις που δέχονται προκειμένου να ζήσουν σε μια κοινωνία με
λιγότερη καταπίεση και περιορισμούς (οικονομικούς, οικολογικούς κλπ.).
2.

Αξιοποίηση των ενδιαφερόντων, των αναγκών και των επιθυμιών των

ενηλίκων ως αφετηρία δράσης για την επίλυση των οικολογικών προβλημάτων και τη
βελτίωση της κοινωνίας.
3.

Αξιοποίηση της στοχαστο-κριτικής μάθησης, σε συνδυασμό με την αντίληψη

για τη διαμόρφωση ελεύθερων, κριτικά σκεπτόμενων και προβληματιζόμενων
πολιτών.
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4.

Αξιοποίηση των προβλημάτων του άμεσου χώρου ως αφετηρία για μάθηση, με

παράλληλη κινητοποίηση όλων των πτυχών της ανθρώπινης δραστηριότητας
(γνωστικών, συναισθηματικών, ψυχοκινητικών).
5.

Ανάληψη

δράσης

για

την

αντιμετώπιση

καθημερινών

δυσάρεστων

καταστάσεων.
6.

Προώθηση του διεπιστημονικού τρόπου σκέψης, προσέγγισης και ανάλυσης

της πραγματικότητας, στα πλαίσια της συστημικής - ολιστικής θεώρησης της
κοινωνίας.
7.

Κατάργηση της παροχής έτοιμης γνώσης (τραπεζικής αντίληψης της γνώσης)

και την προώθηση της ευρετικής ανακαλυπτικής μάθησης, η οποία οδηγεί σε
διαδικασίες συλλογικής αυτομόρφωσης .
Κοινά σημεία ανάμεσα στην Περιβαλλοντική Αγωγή και την Εκπαίδευση
Ενηλίκων εντοπίζονται και στις μεθόδους διδασκαλίας. Τόσο η Περιβαλλοντική
Αγωγή όσο και η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως ανοιχτές διαδικασίες μάθησης, δεν θα
μπορούσαν από το να μη χρησιμοποιούν ενεργητικές μεθόδους διδασκαλίας, όπως
έχουμε

ήδη

αναφέρει

στη

δεύτερη

ενότητα

αυτού

του

κεφαλαίου.

Οι μέθοδοι αυτοί αναπτύσσουν την πρωτοβουλία και τη συλλογικότητα ανάμεσα στα
μέλη της ομάδας των συμμετεχόντων γεγονός που θεωρείται απαραίτητο για την
επίτευξη των στόχων τόσο της Περιβαλλοντικής Αγωγής όσο και της Εκπαίδευσης
Ενηλίκων (Δημουλάς κ.ά., 1995: 15-17, Rogers, 1999: 252).
Παράλληλα καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και την κριτική ικανότητα των
συμμετεχόντων, τους καθιστούν ικανούς στο να κινητοποιούν πτυχές της
προσωπικότητας τους, καθώς και να λαμβάνουν μέρος σε πρωτοβουλίες που
σχετίζονται με την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι ίδιοι ως
άτομα, αλλά και η κοινωνία γενικότερα. Στα πλαίσια των ενεργητικών μεθόδων
διδασκαλίας παρέχεται η δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη
που συγκροτούν την ομάδα επιμόρφωσης και τον εκπαιδευτή. Η γνώση δεν
προσφέρεται έτοιμη, αλλά κατακτάται σταδιακά μέσα από προσωπική έρευνα και
αναζήτηση. Κάνοντας χρήση αυτής της δυνατότητας τα μέλη της επιμορφωτικής
ομάδας αξιοποιούν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους και παράλληλα καλλιεργούν την
ευκαιρία που τους παρέχεται για συλλογική αυτομόρφωση (Freire, 1985).
Στα πλαίσια των ενεργητικών μεθόδων διδασκαλίας οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν
ενεργά στη διαμόρφωση του μαθήματος. Δεν είναι απλοί ακροατές, αλλά δυναμικοί
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ομιλητές. Δεν μαθαίνουν μιμούμενοι τον εκπαιδευτή ή εξάγοντας μόνο
συμπεράσματα, αλλά παρουσιάζουν οι ίδιοι εμπειρίες, γνώσεις, πληροφορίες, καθώς
και τρόπους χρησιμοποίησης διαφόρων δεξιοτήτων. Αποκτούν ομαδικές εμπειρίες και
μαθαίνουν πράγματα που έχουν γι' αυτούς αξία. Μέσα από την αξιοποίηση των
ενεργητικών μορφών μάθησης, ενισχύεται το αίσθημα της εμπιστοσύνης ανάμεσα
στα μέλη της ομάδας, ενώ παράλληλα καλλιεργείται συλλογική συνείδηση (Δημουλάς
κ.ά., 1995: 16-17).
Η τελευταία θεωρείται απαραίτητη για την αντιμετώπιση τόσο των περιβαλλοντικών
όσο και των κοινωνικών προβλημάτων. Παράλληλα οι επιμορφούμενοι ενεργοποιούν
τις ατομικές τους εμπειρίες και η διαδικασία μάθησης προσαρμόζεται στις ατομικές
ιδιαιτερότητες του κάθε εκπαιδευόμενου. Έτσι η μάθηση καθίσταται λειτουργική, όχι
μόνο για τα ίδια τα άτομα αλλά και για την κοινωνία γενικότερα (Rogers, 1993: 2527).
Τόσο η Περιβαλλοντική Αγωγή όσο και η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως ανοιχτές
διαδικασίες μάθησης, προϋποθέτουν ένα νέο τρόπο μάθησης και επικοινωνίας,
πρακτικά και ποιοτικά διαφοροποιημένο από τον παραδοσιακό. Γι' αυτό το λόγο ο
ρόλος του εκπαιδευτικού διαμορφώνεται στα πλαίσια μιας νέας αντίληψης, η οποία
δεν τον θεωρεί παντοδύναμο μεταδότη γνώσεων, παντογνώστη και πάνσοφο
(Παππάς, 1988:241-245).
Όπως στην Περιβαλλοντική Αγωγή έτσι και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων οι
ρόλοι του εκπαιδευτικού υλοποιούνται μέσα από το μοντέλο του στοχαστοκριτικού
δασκάλου. Στα πλαίσια αυτού του μοντέλου ο στοχασμός και η κριτική σκέψη
θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις οι οποίες οδηγούν στην χειραφέτηση, την
απελευθέρωση του ατόμου και την αλλαγή της κοινωνίας (Freire, 1985: 18-19,
Παπούλια, 1992: 3).
Τόσο η Περιβαλλοντική Αγωγή όσο και η Εκπαίδευση Ενηλίκων χρειάζονται
ένα καινούργιο εκπαιδευτικό, ο οποίος πρέπει να : α) έχει την ικανότητα κριτικής και
συναπόφασης σε όλο το φάσμα του εκπαιδευτικού και κοινωνικού γίγνεσθαι, β)
διαθέτει τις ικανότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για αναθεώρηση των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γ) έχει ρόλο διαμεσολαβητικό ανάμεσα στις συνεχώς
μεταβαλλόμενες γνώσεις και αξίες που προβάλλονται από την κοινωνία, και τους
εκπαιδευόμενους που καλούνται να τις αφομοιώσουν, δ) αποτελεί κοινωνικό
μεταρρυθμιστή απέναντι στην κοινωνική αδικία, ε) έχει την ικανότητα να
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χρησιμοποιεί με επιτυχία τα αποτελέσματα της έρευνας τόσο αυτά που προέρχονται
από το χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όσο και αυτά που προέρχονται από το χώρο
της Περιβαλλοντικής Αγωγής, στ) διαθέτει την ικανότητα για σωστή αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών και των διευκολύνσεων που αυτές παρέχουν (Παπούλια, 1992:3-5).
Προκειμένου να ικανοποιηθούν όλα τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά που πρέπει
να έχει ο εκπαιδευτής τόσο στο χώρο της Περιβαλλοντικής Αγωγής όσο και σε αυτόν
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, προδιαγράφονται σε αυτόν νέοι ρόλοι οι οποίοι δεν
μπορεί να είναι διαφορετικοί από εκείνους που ήδη έχουμε αναφέρει.

ΜΕΡΟΣ

ΤΡΙΤΟ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
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Κεφάλαιο Έκτο

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σε αυτό το κεφάλαιο επιχειρείται η παρουσίαση της μεθοδολογίας υλοποίησης
της έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας με
σκοπό την ιχνηλάτευση

των επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων.

Πιο

συγκεκριμένα γίνεται προσπάθεια να περιγραφούν:
α)

η μεθοδολογία υλοποίησης της,

β)

ο σκοπός, τα ερευνητικά ερωτήματα και οι υποθέσεις της,

γ)

οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων, καθώς και

δ)

οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν τόσο για την ανάπτυξη τους, όσο και για
την εξασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας τους.

Το κεφάλαιο αυτό συμβάλλει ουσιαστικά στην ανίχνευση των επιμορφωτικών
αναγκών των ενηλίκων σε θέματα σχετικά με την Περιβαλλοντική Αγωγή,
προκειμένου με βάση αυτές να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό ενός διδακτικού
μοντέλου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στο συγκεκριμένο χώρο.
Α.

Μεθοδολογία - Αντικείμενο και Μορφή της Έρευνας

Αντικείμενο της έρευνας που υλοποιείται στα πλαίσια της παρούσας εργασίας
είναι αφενός μεν η ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων σε θέματα
σχετικά με την Περιβαλλοντική Αγωγή, αφετέρου ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η
εφαρμογή ενός διδακτικού μοντέλου για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Αγωγής
σε χώρους εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων.
Από τα ελάχιστα ερευνητικά δεδομένα, και από την φτωχή βιβλιογραφία σε
θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Περιβαλλοντική Αγωγή επιχειρούμε την
εφαρμογή της σε χώρους Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέσα από την αξιοποίηση
συγκεκριμένου διδακτικού μοντέλου. Με αυτό τον τρόπο θέλουμε να διαπιστώσουμε
κατά πόσο είναι εφικτή μέσα στις υπάρχουσες κοινωνικές, οικονομικές και
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εκπαιδευτικές συνθήκες η ύπαρξης ενός μοντέλου το οποίο μπορεί να έχει εφαρμογή
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στο συγκεκριμένο χώρο.

Β.

Σκοπός, Ερευνητικά Ερωτήματα και Υποθέσεις της Έρευνας
1.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αναγκών των ενηλίκων
σε θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής, οι οποίες θα συμβάλλουν σημαντικά στην
διαμόρφωση ενός διδακτικού μοντέλου, που θα λαμβάνει υπόψη του το κοινωνικό
πλαίσιο των ενηλίκων και θα παρέχει ενδείξεις των δυνατοτήτων και των
περιορισμών υλοποίησης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής σε χώρους
Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

2.

Ερευνητικά Ερωτήματα

Έχοντας κατά νου τη βιβλιογραφική περιδιάβαση που προηγήθηκε σχετικά με
την Περιβαλλοντική Αγωγή και την Εκπαίδευση Ενηλίκων, καθώς και τη σκοποθεσία
της έρευνας διαμορφώσαμε τα πιο κάτω ερευνητικά ερωτήματα:
1.

Κατά πόσο είναι δυνατό η Περιβαλλοντική Αγωγή να συμβάλλει στην σε

βάθος κατανόηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων από ένα μεγάλο αριθμό
πολιτών;
2.

Κατά πόσο οι μέθοδοι - οι τεχνικές και τα μέσα που χρησιμοποιεί η

Περιβαλλοντική Αγωγή στο χώρο της τυπικής εκπαίδευσης μπορούν να έχουν
εφαρμογή και στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων;
3.

Μέσα από ποια ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση (διδακτικό μοντέλο)

μπορούν να εξασφαλιστούν όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο
«περιβαλλοντικού αλφαβητισμού» των πολιτών κατά την υλοποίηση προγραμμάτων
Περιβαλλοντικής Αγωγής, όσο και στην κοινωνία γενικότερα;
4.

Κατά πόσο οι ενήλικες δρώντας μέσα στην κοινωνία μπορούν να συμβάλλουν

στην αντιμετώπιση

των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων και να

ευαισθητοποιήσουν και άλλους;
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5.

Κατά πόσο δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των ενηλίκων

μπορούν να συμβάλλουν στην ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων από μέρους τους
για την προστασία του περιβάλλοντος;
6.

Ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Αγωγής, ώστε

να ξεκινά λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
ενηλίκων όπως πχ. εμπειρίες, βιώματα, ενδιαφέροντα, εμπόδια κατά τη διαδικασία
μάθησης;
7.

Κατά πόσο είναι εφικτό μέσα στις υπάρχουσες κοινωνικοοικονομικές

συνθήκες και μοντέλα ανάπτυξης η προετοιμασία οικολογικά ευαισθητοποιημένων
πολιτών;

3.

Ερευνητικές Υποθέσεις

Με βάση τη σκοποθεσία της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα που
αναφέραμε καθώς και σχετικές συζητήσεις σε προερευνητικό επίπεδο με ενήλικους
διαμορφώσαμε τις παρακάτω ερευνητικές υποθέσεις :
1.

Ανάγκες των ενηλίκων σε σχέση με την Περιβαλλοντική Αγωγή εξαρτώνται

από δημογραφικά δεδομένα.
2.

Οι ενήλικες εκτιμούν ότι η εκπαίδευση τους μπορεί να συμβάλλει

αποφασιστικά στην Περιβαλλοντική Αγωγή τους.
3.

Η κατανόηση και η αποδοχή στοιχείων που σηματοδοτούν ένα περιβαλλοντικά

υπεύθυνο πολίτη σχετίζονται με δημογραφικά δεδομένα.
4.

Η αντίληψη των ενηλίκων για τη δυνατότητα των Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης να συμβάλλουν στην υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής
Αγωγής στο χώρο των ενηλίκων σε σχέση με δημογραφικά δεδομένα.
5.

Οι τρόποι πίεσης από τη μεριά των ενηλίκων για την αντιμετώπιση

περιβαλλοντικών προβλημάτων σε σχέση με δημογραφικά δεδομένα.
6.

Οι ενήλικες προτιμούν το περιεχόμενο της περιβαλλοντικής αγωγής να

βασίζεται στις ανάγκες, τα βιώματα, τις εμπειρίες τους.
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Γ.

Περιγραφή Μεθοδολογίας της Έρευνας

Σχεδιασμός Μοντέλου

Περιβαλλοντικής Αγωγής σε Ομάδες Ενηλίκων. Για τη

δόμηση του διδακτικού μοντέλου, που παρουσιάζουμε στα πλαίσια αυτής της
ερευνητικής προσπάθειας, λάβαμε υπόψη μας τόσο τις παιδαγωγικές μαθησιακές και
διδακτικές αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όσο και αυτές της Περιβαλλοντικής
Αγωγής. Παράλληλα, λάβαμε υπόψη μας τόσο τη σκοποθεσία και στοχοθεσία της
Περιβαλλοντικής Αγωγής όσο και αυτή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ο τρόπος
προσέγγισης του διδακτικού αντικειμένου καθορίστηκε αφενός μεν από τη διδακτική
μεθοδολογία της Περιβαλλοντικής Αγωγής αφετέρου από αυτή της Εκπαίδευσης
Ενηλίκων. Οι μαθησιακές δραστηριότητες που επιλέχθηκαν στηρίζονταν κυρίως σε
ενεργητικές - ανακαλυπτικές μεθόδους μάθησης πχ. μέθοδος project, μελέτη πεδίου,
σε συνδυασμό με την προσωπική έρευνα από πλευράς των συμμετεχόντων στην
επιμορφωτική διαδικασία.
Το μοντέλο αυτό σχεδιάστηκε για να εφαρμοστεί σε χώρους Εκπαίδευσης
Ενηλίκων, όπως για παράδειγμα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Κέντρα
Λαϊκής Επιμόρφωσης, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Στόχος είναι να εξεταστούν οι δυνατότητες και τα προβλήματα που προκύπτουν κατά
την εφαρμογή του σε χώρους εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Ο σχεδιασμός
του δεν ήταν δυνατό να αντιμετωπιστεί ανεξάρτητα από την υλοποίηση του. Γι' αυτό
το λόγο η εφαρμογή του μοντέλου αποτελούσε ένα ανοιχτό σχήμα, υπό την έννοια ότι
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ερευνητής και εξωτερικοί συνεργάτες (πχ. Υπεύθυνοι
Κ.Π.Ε. Ακράτας), θα συνεκτιμούσαν τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες υλοποίησης
του και θα έκαναν τις αναγκαίες τροποποιήσεις και προσαρμογές σύμφωνα με τις
ανάγκες και επιθυμίες των συμμετεχόντων σε αυτό.
Η πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου. Γι' αυτό το λόγο, και με δεδομένο το γεγονός
ότι δεν υπάρχουν στοιχεία από αντίστοιχη ερευνητική εμπειρία τόσο στον ελληνικό
όσο και στο διεθνή χώρο, τα οποία θα μπορούσαν να μας δώσουν πληροφορίες για
την εκπαιδευτική πράξη από την εφαρμογή ενός ανάλογου μοντέλου, θεωρήθηκε
απαραίτητο να προηγηθεί της τελικής μια πρώτη (πιλοτική) εφαρμογή του μοντέλου,
η οποία είχε τους ακόλουθους στόχους:
1. Διαπίστωση των γνώσεων, των αντιλήψεων, των αξιών και στάσεων των
ενηλίκων ως προς την μελέτη θεμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής.
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2.

Εκτίμηση επιμορφωτικών αναγκών (needs assessment) των ενηλίκων σε

θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής.
3.

Δοκιμαστική εφαρμογή ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής με

στόχους, περιεχόμενο και συγκεκριμένη μεθοδολογία, προκειμένου να διαπιστωθούν
τα όρια και οι δυνατότητες του συγκεκριμένου μοντέλου σε χώρους Εκπαίδευσης
Ενηλίκων.
4.

Δοκιμαστικός έλεγχος του

βαθμού κατανόησης και πληρότητας των

ερωτηματολογίων
5.

Δοκιμαστική εφαρμογή του διαμορφωμένου διδακτικού μοντέλου.

Στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος συμμετείχαν εθελοντικά 25 φοιτητές του
Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι έδειξαν ενδιαφέρον για την υλοποίηση
μιας τέτοιας διαδικασίας. Για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε κατά το δυνατόν τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος της έρευνας μας, διεξάγαμε πιλοτική
έρευνα σε 20 καταρτιζόμενους του Νομαρχιακού Κ.Ε.Κ. Αχαΐας Ν.Ε.Λ.Ε., οι οποίοι
εκείνη την περίοδο παρακολουθούσαν πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σε
αντικείμενο σχετικό με το περιβάλλον.
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, αφού συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ανίχνευσης
επιμορφωτικών αναγκών, το οποίο είχε ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου,
κατέγραψαν τις απόψεις τους σε θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής, ενώ παράλληλα
επέλεξαν το θέμα το οποίο θα αποτελούσε αντικείμενο μελέτης στα πλαίσια του
προγράμματος.
Συγκρότηση δείγματος της έρευνας για την ανίχνευση των επιμορφωτικών
αναγκών. Τα δεδομένα από τις παρατηρήσεις του ερευνητή, καθώς και από τα
ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες κατά την πιλοτική φάση του
προγράμματος, βοήθησαν στη διαμόρφωση του τελικού ερωτηματολογίου ανίχνευσης
των επιμορφωτικών αναγκών των συγκεκριμένων ενηλίκων.
Επιπλέον αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης με τους καταρτιζόμενους καθ' όλη τη
διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Η επιδίωξη της τελικής μελέτης από τον
ερευνητή ήταν ο συνδυασμός των στόχων του θεωρητικού μοντέλου με τις ανάγκες
και τις δυνατότητες υλοποίησης του. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν οδήγησαν
στην ανατροφοδότηση του προγράμματος και στη διαμόρφωση της τελικής του
μορφής.
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Θέλοντας να ανιχνεύσουμε τις ανάγκες των κατοίκων της Ακράτας σε θέματα
Περιβαλλοντικής Αγωγής , αλλά και να διαπιστώσουμε το βαθμό ευαισθητοποίησης
τους στα περιβαλλοντικά θέματα, αποστείλαμε τα ερωτηματολόγια σε κατοίκους της
περιοχής. Η επιλογή του δείγματος έγινε με τη μέθοδο της τυχαίας συστηματικής
δειγματοληψίας. Από τους καταλόγους δημοτών του Δήμου με τη μέθοδο των
τυχαίων αριθμών , επιλέχθηκαν και εστάλησαν ερωτηματολόγια σε 800 κατοίκους
της Ακράτας συνολικά, από τα οποία απαντήθηκαν και επεστράφησαν τα 300.
Η τελική υλοποίηση του προγράμματος. Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής
εφαρμογής του μοντέλου ακολούθησε το κύριο μέρος της εφαρμογής του, το οποίο
υλοποιήθηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακράτας, με ενήλικες
της περιοχής οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην υλοποίηση
μιας τέτοιας διαδικασίας. Όπως είναι γνωστό στην Ακρατα λειτουργεί από το 1995
Κ.Π.Ε. στους στόχους του οποίου αναφέρονται και η υλοποίηση προγραμμάτων
Περιβαλλοντικής Αγωγής με ομάδες ενηλίκων. Σε συνεργασία με τους υπεύθυνους
του Κέντρου οργανώθηκε το πλαίσιο δράσης για την υλοποίηση το\) προγράμματος
ενώ παράλληλα εστάλησαν ενημερωτικές επιστολές, σε φορείς της περιοχής πχ.
φορείς

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης,

πολιτιστικούς

συλλόγους,

σωματεία,

περιβαλλοντικούς συλλόγους, στις οποίες αναφερόταν το αντικείμενο της έρευνας και
ο σκοπός υλοποίησης του προγράμματος σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Ακράτας.
Τα άτομα που συμμετείχαν στην υλοποίηση του προγράμματος ήταν αρχικά 24. Μετά
την πρώτη ενημερωτική συνάντηση το Κ.Π.Ε. Ακράτας έμειναν 20. Οι ενημερωτικές
συναντήσεις είχαν προγραμματιστεί να γίνονται κάθε Τετάρτη απόγευμα 5:00 - 7:30
στο Κ.Π.Ε. Υλοποιήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο Φεβρουαρίου - Ιουνίου 1999.
Στα άτομα που συμμετείχαν στο πρόγραμμα δόθηκε αρχικά ερωτηματολόγιο
αποτελούμενο από ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου, προκειμένου να
διαπιστώσουμε τη στάση τους απέναντι στα περιβαλλοντικά θέματα, και να
εκτιμήσουμε τις ανάγκες τους στην επιλογή και μελέτη συγκεκριμένου θέματος.
Μέσα από την ανάλυση του ερωτηματολογίου, αλλά και από προσωπικές
επαφές με τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ως πιο σημαντικό πρόβλημα μελέτης
για την περιοχή της Ακράτας, προέκυπτε η ρύπανση του ποταμού Κράθη.
Παράλληλα τα ερωτηματολόγια που είχαν σταλεί στους κατοίκους της
περιοχής και είχαν επιστραφεί σε εμάς, έδειχναν ως βασικό πρόβλημα της περιοχής
τη ρύπανση του ποταμού Κράθη. Έτσι λοιπόν προέκυψε η ανάγκη μελέτης της
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ρύπανσης του ποταμού Κράθη, ως μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής.
Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμενοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα χωρίστηκαν
σε τέσσερις ομάδες των πέντε ατόμων η κάθε μια, με βάση τα ενδιαφέροντα και τις
επιθυμίες τους, προκειμένου να μελετήσουν το πρόβλημα πιο συστηματικά. Έτσι
προέκυψαν οι κάτωθι ομάδες:
Ομάδα 1η: Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Λαογραφίας της περιοχής σε σχέση με το
ποτάμι.
Ομάδα 2η: Προσδιορισμού παραγόντων και εστιών ρύπανσης του ποταμού.
Ομάδα 3η: Διαχείρισης - οικονομίας νερού σε σχέση με το ποτάμι.
Ομάδα 4η: Βιολογικών Δραστηριοτήτων - Πανίδας χλωρίδας σε σχέση με το ποτάμι.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δόθηκε στους συμμετέχοντες ένα
ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου,
προκειμένου να καταγράφουν οι απόψεις και οι αντιλήψεις τους σε σχέση με την
Περιβαλλοντική Αγωγή μέσα από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα (Ομάδα
Συμμετεχόντων). Ταυτόχρονα το ίδιο ερωτηματολόγιο δόθηκε σε κατοίκους της
περιοχής, με τη μέθοδο της συστηματικής δειγματοληψίας, οι οποίοι δεν είχαν
συμμετοχή στο πρόγραμμα, (Ομάδα μη συμμετεχόντων) προκειμένου να διαπιστωθεί
ο βαθμός διαφοροποίησης των απόψεων τους σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον,
ανάμεσα στα άτομα που συμμετείχαν στην υλοποίηση προγράμματος, και δέχθηκαν
τις επιδράσεις της αγωγής σε αυτό τον τομέα, και στα άτομα που δεν συμμετείχαν.
Παράλληλα το ερωτηματολόγιο που δόθηκε σε αυτούς που συμμετείχαν περιλάμβανε
επιπλέον και ερωτήσεις αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά τη
διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος.
Δ.

Τεχνικές Συλλογής Δεδομένων

Η παρέμβαση την εκπαιδευτική πράξη, στην οποία στοχεύει αυτή η έρευνα,
αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία, στην οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να
απομονωθούν μεταβλητές και να διαπιστωθούν γραμμικές σχέσεις μεταξύ τους.
Προκειμένου να επιτευχθεί μια πληρέστερη περιγραφή των στοιχείων που
σηματοδοτούν την αναγκαιότητα εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Αγωγής στην
Εκπαίδευση Ενηλίκων, και να δοθούν ερμηνείες στα επιμέρους ζητήματα της
υλοποίησης της, χρησιμοποιήθηκαν ποικίλες τεχνικές συμπληρωματικές μεταξύ τους
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ως προς τη συλλογή δεδομένων. Παράλληλα αντλήθηκαν στοιχεία απ' όλους όσους
συμμετείχαν στην υλοποίηση του προγράμματος (ερευνητή, εκπαιδευόμενους,
υπεύθυνους Κ.Π.Ε. Ακράτας).

1.

Ερωτηματολόγιο

α)

Οι στόχοι του ερωτηματολογίου ως εργαλείου έρευνας. Ως μια από

τις τεχνικές συλλογής δεδομένων χρησιμοποιείται σε αυτή την έρευνα το
ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται ευρύτατα στις κοινωνικές
επιστήμες. Πρόκειται για ένα σύνολο γραπτών ερωτήσεων σχετικών με ένα
πρόβλημα, τις οποίες ο ερευνητής απευθύνει ομοιόμορφα στα υποκείμενα του
δείγματος προκειμένου να συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την ερευνά του
(Βάμβουκας, 1991).
Στην

ερευνά

μας

το

ερωτηματολόγιο

χρησιμοποιείται

προκειμένου

να

διαπιστώσουμε κατά πόσο:
1.

Ανάγκες των ενηλίκων σε σχέση με την Περιβαλλοντική Αγωγή εξαρτώνται

από δημογραφικά δεδομένα.
2.

Οι ενήλικες εκτιμούν ότι η εκπαίδευση τους μπορεί να συμβάλλει

αποφασιστικά στην Περιβαλλοντική Αγωγή τους.
3.

Η κατανόηση και η αποδοχή στοιχείων που σηματοδοτούν ένα περιβαλλοντικά

υπεύθυνο πολίτη σχετίζονται με δημογραφικά δεδομένα.
4.

Οι ενήλικες πιστεύουν στη δυνατότητα των Πολιτιστικών Συλλόγων καθώς

και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να συμβάλλουν στην υλοποίηση
προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής στους χώρους εκπαίδευσης τους, σε σχέση
με δημογραφικά δεδομένα.
5.

Οι ενήλικες εκτιμούν πως πρέπει να υπάρξουν τρόποι πίεσης για την

αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, σε σχέση με δημογραφικά
δεδομένα.
6.

Οι ενήλικες προτιμούν το περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Αγωγής να

βασίζεται στις ανάγκες, τα βιώματα και τις εμπειρίες τους.
Το ερωτηματολόγιο ως τεχνική συλλογής δεδομένων χρησιμοποιείται στην
παρούσα έρευνα καθώς επιτρέπει τη συλλογή πλήθους δεδομένων σε σύντομο χρόνο,
κάτι που θα ήταν εξαιρετικά χρονοβόρο και επομένως, δύσκολα εφικτό με άλλη
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τεχνική, εξαιτίας του εύρους του θέματος και του αριθμού των υποκειμένων. Τα
στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν και να εξαχθούν με στατιστικές
μεθόδους συμπεράσματα, που είναι γενικεύσιμα σε ευρύτερα πληθυσμιακά σύνολα.
Επιπλέον, η ανωνυμία των απαντήσεων ίσως να συμβάλλει στην ειλικρίνεια των
απαντήσεων των υποκειμένων (Βάμβουκας, 1991).
Παράλληλα με το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν κι άλλα εργαλεία ποιοτικού
χαρακτήρα για τη συγκέντρωση των δεδομένων όπως η συνέντευξη και το
ημερολόγιο. Αυτό έγινε, γιατί σήμερα όλο και περισσότερο γίνεται αποδεκτό από την
επιστημονική κοινότητα, ότι η παρουσίαση και περιγραφή γεγονότων σ' ένα επίπεδο
ανάλυσης γίνεται πληρέστερα κατανοητή, όταν παραπέμπει και σε άλλα επίπεδα
ανάλυσης (Δραγώνα, 1990:31-39, Scott, 1997:60-69).

α.

Ανάπτυξη Ερωτηματολογίου

Το πρώτο μέλημα της ανάπτυξης ενός ερωτηματολογίου είναι να
ανταποκρίνεται το περιεχόμενο του στους στόχους της σύνταξης του, προκειμένου να
καταστεί σημαντικό ερευνητικό εργαλείο. Γι' αυτό η σύνταξη του στηρίχθηκε στον
τρόπο με τον οποίο είχαν διατυπωθεί, τόσο τα ερευνητικά ερωτήματα, όσο και οι
ερευνητικές υποθέσεις κατά τη φάση δόμησης της έρευνας. Από τα ερευνητικά
ερωτήματα και τις ερευνητικές υποθέσεις διατυπώθηκαν μετρήσιμοι στόχοι
(γνωστικοί, αντιληπτικοί κλπ.) οι οποίοι αποτέλεσαν τη βάση για τη δόμηση του
ερωτηματολογίου. Όλοι οι προαναφερόμενοι στόχοι θα γινόταν αντικείμενο μελέτης
σε συνδυασμό με τα δημογραφικά δεδομένα της περιοχής στην οποία θα διεξαγόταν η
έρευνα.
Αναφορικά με τη μεθοδολογία ανάπτυξης του ερωτηματολογίου, αυτή η
έρευνα σε σχέση με τις έρευνες επισκόπησης έχει το πλεονέκτημα της πιλοτικής
εφαρμογής. Αυτή παρείχε μια σειρά δυνατοτήτων για την ανάπτυξη του, διότι το
υλικό της χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την ανίχνευση των γνώσεων, αντιλήψεων και
στάσεων των υποκειμένων ως προς την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Αγωγής στην
Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η σημασία της ανίχνευσης των γνώσεων, αντιλήψεων, και
στάσεων των υποκειμένων προκειμένου να αναπτυχθεί το ερωτηματολόγιο έχει
τονιστεί από τη διεθνή βιβλιογραφία σε αυτό το χώρο (Καμαρινού, 1995:162).
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Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναμενόταν να επιτευχθούν:
1.

Η διαπίστωση και ο προσδιορισμός των διαβαθμίσεων που υπάρχουν

αναφορικά με τις συγκεκριμένες γνώσεις και αντιλήψεις σε σχέση με το αντικείμενο
της έρευνας, σε συνδυασμό με δημογραφικά δεδομένα. ( Sudman & Bradburn,
1983:68-70).
Σ' αυτό το σημείο δεν παρατηρήθηκε καμία ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα άτομα
που προέρχονταν από διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο.
2.

Ο προσδιορισμός των πιο πρόσφορων λεκτικών διατυπώσεων, ώστε να

διερευνάται με ακρίβεια το ζητούμενο και να γίνεται κατανοητή η ερώτηση από τα
υποκείμενα της έρευνας. Αυτό είναι απαραίτητο τόσο για την καταγραφή των
γνώσεων και των αντιλήψεων των ερωτώμενων όσο και για την ανίχνευση των
στάσεων τους, σε σχέση με το προς μελέτη θέμα ( Sudman & Bradburn, 1983:ο.π.).
Είναι σημαντικό οι ερωτήσεις να είναι διατυπωμένες σε γλώσσα οικεία προς τους
ερωτώμενους, ώστε να σκεφθούν και να απαντήσουν αμέσως στις ερωτήσεις και να
μην προβληματιστούν να απαντήσουν σε αυτές σε σχέση με τη διατύπωση τους .
3.

Ο προσδιορισμός των δυνατών απαντήσεων, ώστε οι ανοιχτές ερωτήσεις να

μετατραπούν σε κλειστές. Οι κλειστές ερωτήσεις προτιμήθηκαν κατά τη σύνταξη του
τελικού ερωτηματολογίου, επειδή είναι πιο εύκολο να απαντηθούν από άποψη
ταχύτητας, γεγονός που εξασφαλίζει περισσότερες απαντήσεις σε δεδομένο χρόνο.
Παράλληλα γίνεται πιο εύκολα η στατιστική επεξεργασία. Επίσης ο ερευνητής
εστιάζει πιο εύκολα την προσοχή του σε αυτό που θέλει να μάθει (Oppenheim,
1986:105).
Με βάση τους προαναφερόμενους άξονες μελετήθηκε το υλικό της πιλοτικής
φάσης σε σχέση με την ανάπτυξη του ερωτηματολογίου. Έγιναν οι απαραίτητες
διορθώσεις τόσο από τον επιβλέποντα καθηγητή και από τα μέλη της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής, όσο και από άλλους επιστήμονες σχετιζόμενους με τη
μεθοδολογία των κοινωνικών ερευνών και δόθηκε στο ερωτηματολόγιο η τελική του
μορφή. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο του
οποίου η δομή, το περιεχόμενο και η διατύπωση των ερωτήσεων του πληρούσε τις
προϋποθέσεις διεξαγωγής της έρευνας.
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β.

Έλεγχος Εγκυρότητας και Αξιοπιστίας Ερωτηματολογίου

Ο όρος εγκυρότητα (validity) αναφέρεται στα κατά πόσο το
ερωτηματολόγιο μετράει πράγματι αυτό στο οποίο αναφέρεται. Ο όρος αξιοπιστία
(reliability) αφορά τη δυνατότητα να αποκτηθούν με το ίδιο ερωτηματολόγιο οι ίδιες
πάλι απαντήσεις (Moser & Kalton, 1979: 417-426).
Η εξασφάλιση αυτών των χαρακτηριστικών αποτελεί τη μεγαλύτερη δυσκολία
στη σύνταξη ερωτηματολογίων, ώστε πολλοί ερευνητές στοχεύουν στη σχετική και
όχι στην απόλυτη προσέγγιση τους (Oppenheim, 1986: 74).
Πολλές φορές δίνοντας ερωτηματολόγια για απάντηση δεν είμαστε σίγουροι ότι
πραγματικά μετρούν, ότι είναι προορισμένα να αξιολογήσουν.
Η απάντηση βρίσκεται κατά τον Oppenheim (1986) στον προσδιορισμό ενός
κριτηρίου. Το κριτήριο αποτελεί ένα ανεξάρτητο μέτρο της ίδιας μεταβλητής, με το
οποίο μπορούν να συγκριθούν τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου (Oppenheim,
1986: ό.π.).
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου, το
ερωτηματολόγιο ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών, δόθηκε εκτός από τους
φοιτητές του 1ου έτους του Π.Τ.Δ.Ε. σε σπουδαστές του Κ.Ε.Κ. της Ν.Ε.Λ.Ε. Αχαΐας,
οι οποίοι την ίδια περίοδο παρακολουθούσαν πρόγραμμα επαγγελματικής
κατάρτισης, στο περιεχόμενο του οποίου υπήρχε ενότητα σχετική με την
Περιβαλλοντική Αγωγή. Το συμπέρασμα που προέκυψε ήταν ότι το
ερωτηματολόγιο με ελάχιστες διορθώσεις μπορούσε να καταγράψει τις αντιλήψεις,
τις γνώσεις των ερωτώμενων ως προς την ανάγκη εφαρμογής της Περιβαλλοντικής
Αγωγής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Το ίδιο συμπέρασμα προέκυψε πάλι, όταν μετά
από δύο μήνες επιδόθηκε το ίδιο ερωτηματολόγιο τόσο σε φοιτητές του 1ου έτους του
Πανεπιστημίου οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στην πιλοτική φάση του προγράμματος,
και στους σπουδαστές του Κ.Ε.Κ.- Ν.Ε.Λ.Ε. Αχαίας, οι οποίοι ολοκλήρωναν εκείνη
την περίοδο την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης. Δεν σημειώθηκαν
μεταβολές στις απαντήσεις που πήραμε από την πρώτη μέτρηση στις δύο ομάδες και
σε αυτές που πήραμε από την δεύτερη μέτρηση στις ίδιες πάλι ομάδες. Με αυτό τον
τρόπο επιβεβαιώθηκε η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου.
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Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου εκτός από την επίδοση
του σε δύο διαφορετικές ομάδες (φοιτητές 1ου έτους Πανεπιστημίου Πατρών και
σπουδαστές Κ.Ε.Κ.) χρησιμοποιήσαμε και επιπλέον τεχνικές. Ως τέτοιες
περιγράφονται:
α)

Ο εσωτερικός έλεγχος (internal check) ερωτήσεις δηλαδή ίδιου περιεχομένου

διατυπωμένες με διαφορετικούς τρόπους (Sudman & Bradburn, 1983: 167-168).
β)

Ομάδες ερωτήσεων για το ίδιο ζητούμενο.

γ)

Για τη μελέτη των στάσεων και αντιλήψεων τους σε θέματα σχετικά με την

Περιβαλλοντική

Αγωγή

δεν

χρησιμοποιήθηκαν

ερωτήσεις

γνώμης,

αλλά

αναπτύχθηκαν κλίμακες τύπου Likert, οι οποίες μπορούν να πετύχουν μεγαλύτερο
βαθμό αξιοπιστίας (Oppenheim, 1986: 74, Moser & Kalton, 1979: 417-426).
Επιπλέον, οι κλίμακες αυτές έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να καταγράψουν
διαβαθμισμένες τις τοποθετήσεις των υποκειμένων σε μια θέση.
Τέλος, τα ερωτηματολόγια ελέγχθηκαν από τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής.
γ.

Δομή Ερωτηματολογίου

Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι ειλικρινείς απαντήσεις, η δόμηση
του ερωτηματολογίου στηρίχθηκε σε δοκιμασμένες από τις έρευνες πρακτικές σε
αυτό το χώρο. Στην αρχή τοποθετήθηκαν ερωτήσεις εύκολες που αφορούσαν γνώσεις
και στάσεις απέναντι στα περιβαλλοντικά θέματα, ακολούθησαν ερωτήσεις
αντίληψης σε σχέση με τα περιβαλλοντικά θέματα, και το ερωτηματολόγιο
ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις ανίχνευσης αναγκών σε συγκεκριμένα περιβαλλοντικά
θέματα.
Επειδή συχνά οι ερωτώμενοι όταν διακρίνουν την τάση του ερωτηματολογίου
απαντούν όχι με βάση αυτά που πιστεύουν, αλλά δίνουν τις κατά τη γνώμη τους
επιθυμητές απαντήσεις, οι αρχικές ερωτήσεις ήταν γενικές, αφορώντας θέματα που
σχετίζονται με το περιβάλλον και ακολούθησαν ερωτήσεις πιο συγκεκριμένες, οι
οποίες ανταποκρίνονταν περισσότερο στο ζητούμενο της έρευνας. Υπήρχαν
ερωτήσεις κλειστού τύπου στις οποίες ζητούσαν να απαντήσουν κατατάσσοντας
παραμέτρους των ερωτήσεων με βάση την σπουδαιότητα που αυτοί έδιναν. Οι
ερωτήσεις ΝΑΙ - ΟΧΙ δεν περιορίζονταν μόνο στην επιλογή της μιας ή της άλλης
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γνώμης, αλλά στην διατύπωση και αιτιολόγηση της συγκεκριμένης προτίμησης.
Υπήρχαν ερωτήσεις ανοικτού τύπου στις οποίες τα υποκείμενα της έρευνας
μπορούσαν να εκφράσουν πιο ελεύθερα τη γνώμη τους σε σχέση με το ερωτώμενο
θέμα.
Το ερωτηματολόγιο συνοδευόταν από μια επιστολή στην οποία αναφερόταν ο
σκοπός της έρευνας, ο τρόπος απάντησης του ερωτηματολογίου (ανώνυμος κλπ.)
καθώς και η διαδικασία ταχυδρόμησης και αποστολής του στον ερευνητή. Η δομή
του ερωτηματολογίου διαμορφώθηκε ως εξής:
1.

Ερωτήσεις ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων στην

Περιβαλλοντική Αγωγή σε συνδυασμό με δημογραφικά δεδομένα, (ερ. 1-7, 11, 24,
25)
2.

Ερωτήσεις εκτίμησης του βαθμού συμβολής της εκπαίδευσης στην

Περιβαλλοντική Αγωγή των ενηλίκων, (ερ. 1-7, 12,19)
3.

Ερωτήσεις κατανόησης και αποδοχής στοιχείων που σηματοδοτούν ένα

περιβαλλοντικά υπεύθυνο πολίτη σε συνδυασμό με δημογραφικά δεδομένα, (ερ. 1-10,
15,16,20)
4.

Ερωτήσεις εξέτασης της αντίληψης των ενηλίκων για τη δυνατότητα των

Πολιτιστικών Συλλόγων καθώς και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να
συμβάλλουν στην υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής στο χώρο της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε σχέση με δημογραφικά δεδομένα, (ερ. 1-7, 13-14, 17-18)
5.

Ερωτήσεις εξέτασης των τρόπων πίεσης από τη μεριά των ενηλίκων για την

αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων σε σχέση με δημογραφικά δεδομένα,
(ερ. 1-7,21-23)
6.

Ερωτήσεις ανίχνευσης του περιεχομένου της Περιβαλλοντικής Αγωγής στους

χώρους Εκπαίδευσης Ενηλίκων, (ερ. 1-7, 15-16, 20)

(βλ. ερωτηματολόγιο στο

παράρτημα)
δ.

Επίδοση Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών εστάλη
ταχυδρομικώς στα υποκείμενα της έρευνας που είχαν επιλεγεί με τη μέθοδο της
συστηματικής δειγματοληψίας. Όπως έχουμε ήδη έχουμε αναφέρει στην ενότητα Γ
αυτού του κεφαλαίου, στείλαμε συνολικά 800 ερωτηματολόγια, από τα οποία
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επέστρεψαν σε εμάς συμπληρωμένα 300, περίπου το 40% αυτών που αποστείλαμε.
Εξαιτίας αλλαγής διεύθυνσης του παραλήπτη ή αγνώστου ή ανύπαρκτου παραλήπτη
μας επεστράφησαν από το ταχυδρομείο 155 ερωτηματολόγια, τα οποία δεν είχαν
συμπληρωθεί.
Προκειμένου να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη πιθανότητα απάντησης και
επιστροφής των ερωτηματολογίων που στέλναμε, είχαμε μεριμνήσει ώστε μέσα στο
φάκελο αποστολής των ερωτηματολογίων, να βρίσκεται ένας απαντητικός φάκελος
με τα στοιχεία του παραλήπτη (ερευνητή) στον οποίο ήταν πληρωμένα τα
ταχυδρομικά τέλη. Έτσι τα υποκείμενα της έρευνας δεν είχαν παρά να
συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, να το βάλουν στον απαντητικό φάκελο, και να το
ταχυδρομήσουν χωρίς καμία επιβάρυνση.
ε.

Επίδοση Ερωτηματολογίου στους Συμμετέχοντες στο
Πρόγραμμα

Για την ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων σε
θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής, εκτός από την επίδοση ερωτηματολογίου σε
κατοίκους της περιοχής του Δήμου Ακράτας, επιδόθηκε το ίδιο ερωτηματολόγιο
στους 20 ενήλικες που συμμετείχαν στην υλοποίηση του προγράμματος με θέμα ο
«Ποταμός Κράθης» προκειμένου να καταγραφούν οι επιμορφωτικές τους ανάγκες.
στ. Μέθοδοι Ανάλυσης Ερωτηματολογίων
Για την ανάλυση του ερωτηματολογίου ανίχνευσης επιμορφωτικών
αναγκών των ενηλίκων σε σχέση με την Περιβαλλοντική Αγωγή χρησιμοποιήσαμε
μονομεταβλητή, διμεταβλητή και παραγοντική ανάλυση.
Η παραγοντική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε για την παραπέρα επεξεργασία των
δεδομένων και τη δημιουργία νέων συσχετίσεων.
Για την καλύτερη μελέτη της συνάφειας και με βάση το επίπεδο των μεταβλητών
υπολογίσαμε και τον ανάλογο με το επίπεδο των μεταβλητών δείκτη Cramer's V.
Για τη ανάλυση του ερωτηματολογίου που δόθηκε τόσο στην ομάδα των
συμμετεχόντων όσο και στη ομάδα των μη συμμετεχόντων, χρησιμοποιήσαμε
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διμεταβλητή ανάλυση καθώς και τον δείκτη Cramer's V για την καλύτερη μελέτη της
συνάφειας μεταξύ των μεταβλητών.
Ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας θεωρήσαμε το α <0,05. Όπου οι μεταβλητές
ήταν συνεχείς χρησιμοποιήσαμε T-Test προκειμένου να ελέγξουμε τη διαφορά των
δύο μέσων τιμών.
2.

Συνέντευξη

Για την παραπέρα διερεύνηση της εγκυρότητας των απαντήσεων της
πειραματικής

ομάδας

(ομάδας

συμμετεχόντων)

και

της

ομάδας

ελέγχου

χρησιμοποιήσαμε ως ποιοτική μέθοδο ανάλυσης, την ανάλυση περιεχομένου.
Είκοσι υποκείμενα και από τις δύο ομάδες υποβλήθηκαν σε συνέντευξη
(ημιδομημένη).
Ως μονάδα ( unit ) ανάλυσης του περιεχομένου χρησιμοποιήσαμε την αντιστοίχηση
των απαντήσεων της συνέντευξης με τα ερωτήματα (items ) του ερωτηματολογίου.
Επιλέχθηκε αυτό το είδος συνέντευξης , γιατί σε σχέση με τη δομημένη συνέντευξη,
όπου η σειρά και η διατύπωση των ερωτήσεων είναι προσχεδιασμένη με λεπτομέρεια
και διεξάγεται με τρόπο ομοιόμορφο για όλα τα υποκείμενα, η ημι- δομημένη
συνέντευξη αφήνει περισσότερα περιθώρια στον συνεντευκτή για την οργάνωση, την
έκταση, τη διατύπωση και το είδος των ερωτήσεων που θα υποβάλλει κάθε φορά σε
κάθε ερωτώμενο. Πέρα από αυτά, δίνει και στον ερωτώμενο τη δυνατότητα να
παρουσιάσει με τη δική του γλώσσα το ποιόν και τη φύση των εμπειριών του. Για
θέματα που είναι ιδιαίτερα σύνθετα, όπως οι εκπαιδευτικές διαδικασίες, η χρήση της
ημι-δομημένης συνέντευξης φαίνεται να εξασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα απ' ότι
η χρήση της δομημένης (Καμαρινού, 1995: 170).
Προκειμένου να αναδειχθούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι προσωπικές
απόψεις των συμμετεχόντων αλλά και των μη συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, σε
θέματα που έχουν σχέση με την Περιβαλλοντική Αγωγή σε χώρους Εκπαίδευσης
Ενηλίκων,

προτιμήθηκε

η

χρήση

αυτού

του

είδους

συνέντευξης.

Στόχο της είχε να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες σε αυτή να εκφράσουν
με άνεση και χωρίς πίεση τις απόψεις τους στα θέματα - ερωτήματα που καλούνταν
να απαντήσουν.
Παράλληλα, για όσους συμμετείχαν στην υλοποίηση του προγράμματος αυτός
ο τύπος συνέντευξης τους έδινε την ευκαιρία όχι μόνο να διατυπώσουν τις απόψεις
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τους σχετικά με την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής της Περιβαλλοντικής
Αγωγής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, αλλά να περιγράψουν πως υλοποιήθηκε από
τους ίδιους το πρόγραμμα, και να αναφερθούν στο αποτέλεσμα της επιμορφωτικής
παρέμβασης. Αυτός ο τύπος συνέντευξης δήλωνε επίσης και κάτι άλλο: πως οι
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ενήλικες δεν ήταν τα παθητικά υποκείμενα της
έρευνας, αλλά ήταν και οι ίδιοι συνερευνητές καθώς αξιολογούσαν τον εαυτό τους
και το πρόγραμμα στα πλαίσια υλοποίησης της επιμορφωτικής παρέμβασης (Walker,
1988: 225-249).
Οι άξονες των συνεντεύξεων ήταν ανάλογοι με εκείνους των
ερωτηματολογίων που είχαν δοθεί τόσο σε αυτούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα,
όσο και σε εκείνους που δεν είχαν συμμετάσχει σε αυτό.
Αναφέρονταν :
1. στην αντίληψη των Ενηλίκων σχετικά με τη δυνατότητα των ακόλουθων
κοινωνικών θεσμών (οικογένεια, Μ.Μ.Ε., εκπαίδευση, νομοθεσία ) να συμβάλλουν
στην Περιβαλλοντική τους Αγωγή .
2. στα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας περιβαλλοντικά υπεύθυνος πολίτης.
3. στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να υλοποιηθεί η Περιβαλλοντική Αγωγή σε
ομάδες ενηλίκων.
4. στην αντίληψη των ενηλίκων σχετικά με τη δυνατότητα υλοποίησης της
Περιβαλλοντικής Αγωγής μέσα από φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .
5. στους τομείς ανθρώπινης δραστηριότητας στους οποίους οι περιβαλλοντικά
ευαισθητοποιημένοι ενήλικες μπορούν να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους.
6. στους τρόπους πίεσης που μπορούν να χρησιμοποιούν οι πολίτες προκειμένου να
εκφράσουν την αντίθεση τους στις οργανωμένες προσπάθειες υποβάθμισης του
περιβάλλοντος.
Επιπλέον των παραπάνω αξόνων στις συνεντεύξεις που έγιναν σε όσους
συμμετείχαν στο πρόγραμμα ζητήθηκε να διατυπώσουν τις απόψεις τους σε θέματα
που σχετίζονταν με:
α) το κατά πόσο η συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τους βοήθησε ώστε
να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με το πρόβλημα που
μελέτησαν
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β) τον τρόπο υλοποίησης της επιμορφωτικής παρέμβασης, όπως για παράδειγμα
σχέσεις επιμορφωτή - επιμορφούμενων, ρόλο επιμορφωτή, σχέσεις επιμορφούμενών
μεταξύ τους, παιδαγωγικό κλίμα που επικρατούσε κατά την υλοποίηση της
επιμορφωτικής παρέμβασης,
γ) τη διαδικασία εφαρμογής του προτεινόμενου διδακτικού μοντέλου.

3.

Ημερολόγιο

Τόσο από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και πρακτικής, όσο και από
την εμπειρία μας από την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής,
διαπιστώσαμε ότι το ημερολόγιο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο του ερευνητή.
Είναι γνωστό από τη μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών ότι ο γραπτός
διαλογισμός παρέχει μια σημαντική δυνατότητα για στοχαστική - κριτική εξέταση της
πράξης, για ανατροφοδότηση από αυτή και συμπλήρωση της (Κρίβας, 1996: 118).
Στα πλαίσια αυτής της αντίληψης χρήσιμο εργαλείο αποτελεί το ημερολόγιο
καθώς σε αυτό μπορούν:
1.

Να καταγράφονται διάφορες διαστάσεις της δράσης σχεδόν ταυτόχρονα με την

εξέλιξη της, ή τουλάχιστον σε μικρό χρονικό διάστημα μετά απ' αυτή, έτσι ώστε ο
ερευνητής να έχει πρόσφατες τις διάφορες φάσεις, εκφάνσεις, ιδιαιτερότητας της
δραστηριότητας που υλοποιείται, αλλά και όλες τις αντιδράσεις, σκέψεις, διαθέσεις
των εμπλεκομένων (πχ. του ίδιου και των μαθητών σε μια δραστηριότητα). Με αυτό
τον τρόπο, το ημερολόγιο μετατρέπεται σε ένα μεθοδολογικό εργαλείο εύχρηστο, η
χρήση του δεν απαιτεί πολύ χρόνο, όπως θα απαιτούσε η χρήση άλλων εργαλείων που
χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της έρευνας δράσης.
2.

Να καταγραφούν επιμέρους σκέψεις και λεπτομερέστερες σημειώσεις που

προκύπτουν κατά τη χρήση ενός άλλου εργαλείου. Έτσι ο ερευνητής μπορεί να
καταγράφει κάποιες ενδιαφέρουσες και σημαντικές για όλη τη δράση σημειώσεις,
που προέκυψαν από μια δομημένη ή μη-δομημένη παρατήρηση.
3.

Να καταγράφει καθημερινά ο ερευνητής σκέψεις και παρατηρήσεις για το

αντικείμενο της ερευνάς του. Μέσα από αυτή τη συνέχεια των καταγραφών το
ημερολόγιο αποκτά μια ποιότητα και γίνεται αναγκαίο συμπλήρωμα της δράσης του
ερευνητή. Στις σελίδες του, από τη μια μεριά τεκμηριώνονται η εξέλιξη των
διαφόρων φάσεων της διαδικασίας υλοποίησης της δραστηριότητας και από την άλλη
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σκέψεις, αντιλήψεις και παρατηρήσεις που συνδέονται με αυτή. Βασισμένος σε αυτή
την τεκμηρίωση μπορεί ο ερευνητής ξεφυλλίζοντας όσα αντέγραψε μέσα από μια
στοχαστική αυτοκριτική να επιφέρει διορθώσεις στη διαδικασία της όλης
δραστηριότητας (Κρίβας, 1996: 118-119).
Το ημερολόγιο που εμείς χρησιμοποιήσαμε κατά την υλοποίηση του
προγράμματος είχε την πιο κάτω δομή. Στην αρχή καταγραφής του ημερολογίου και
στο πάνω μέρος της σελίδας αναγραφόταν: α) η ημερομηνία υλοποίησης της
επιμορφωτικής παρέμβασης, β) ο χώρος εκτέλεσης της δράσης καθώς και το
αντικείμενο της έρευνας. Ακολουθούσαν τα σημεία εκείνα τα οποία αποτελούσαν
αντικείμενο καταγραφής στο ερωτηματολόγιο - άξονες παρατήρησης.
Τα σημεία αυτά δεν ήταν άλλα από την:
1.

Μελέτη του θέματος και της δραστηριότητας στην οποία έδειξαν οι
επιμορφούμενοι περισσότερο ενδιαφέρον.

2.

Μελέτη του θέματος και της δραστηριότητας στην οποία έδειξαν λιγότερο
ενδιαφέρον.

3.

Ανίχνευση των σημείων που συνάντησαν περισσότερες δυσκολίες κατά την
υλοποίηση του προγράμματος.

4.

Παρουσίαση της πιο επιτυχημένης δραστηριότητας της επιμορφωτικής
παρέμβασης.

5.

Μελέτη του βαθμού συμμετοχής των επιμορφούμενων κατά τη διαδικασία
υλοποίησης της επιμορφωτικής παρέμβασης.

6.

Παρατήρηση του χρόνου που απαιτήθηκε για την υλοποίηση της
επιμορφωτικής παρέμβασης.

7.

Μελέτη των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας.

8.

Μελέτη του τρόπου υλοποίησης της επιμορφωτικής παρέμβασης, καθώς και
δυνατότητας βελτίωσης της ως προς τη δομή του προγράμματος, το βαθμό
συμμετοχής των επιμορφούμενων, το ρόλο του επιμορφωτή.
Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο που αναφέρεται στη μεθοδολογία διεξαγωγής

της έρευνας, πρέπει να αναφέρουμε ότι τα αποτελέσματα της αφορούν τη
γεωγραφική περιοχή διεξαγωγής της. Χωρίς να υποστηρίζουμε ότι αυτά μπορούν να
γενικευτούν σε εθνικό επίπεδο, θα αναφέραμε κατά πρώτον ότι μπορούν να
γενικευτούν για γεωγραφικές περιοχές αντίστοιχων χαρακτηριστικών. Κατά δεύτερο

101

πιστεύουμε ότι τόσο οι ανάγκες των ενηλίκων του συγκεκριμένου γεωγραφικού
χώρου, όσο και τα συνθετικά στοιχεία του μοντέλου (την ανάπτυξη του οποίου θα
παρουσιάσουμε στο δέκατο κεφάλαιο της εργασίας μας), μπορούν να αποτελέσουν
θεμελιωμένη αφορμή για την υλοποίηση ανάλογων διαδικασιών.
Όπως ήδη έχουμε αναφέρει για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα
του μοντέλου σχηματίσαμε μια ομάδα συμμετεχόντων (20 υποκείμενα) και μια ομάδα
μη συμμετεχόντων (50 υποκείμενα) στους οποίους δώσαμε συγκεκριμένο
ερωτηματολόγιο. Παράλληλα χρησιμοποιήσαμε κι άλλες ποιοτικές μεθόδους όπως
συνέντευξη - ημερολόγιο.
Η αποτελεσματικότητα του μοντέλου κρίθηκε με βάση τα δεδομένα που
συγκεντρώθηκαν από τις απαντήσεις των δύο ομάδων και από το υλικό που προέκυψε
από την ανάλυση των δεδομένων των ποιοτικών μεθόδων.
Τελικά η αξιολόγηση έγινε με βάση όσα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του
μοντέλου αντιλήφθηκαν οι ερωτώμενοι (perceived effectivity)1.
Εκτιμάμε πως η διαδικασία αυτή μεθοδολογικά ήταν η καταλληλότερη, με βάση τις
βιοτικές συνθήκες των ερωτώμενων.
Παρουσίαζε βεβαία πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
Ως πλεονεκτήματα αναφέρουμε, τη δυνατότητα που είχαμε με αυτόν τον τρόπο να
καταγράψουμε την έκφραση της αντίληψης των ερωτώμενων σε σχέση με την
αποτελεσματικότητα του μοντέλου, λαμβάνοντας υπόψη μας το γεγονός ότι δεν ήταν
δυνατόν να τους συναντάμε συχνά εντός της εβδομάδας και για αρκετό χρόνο.
Ως μειονεκτήματα αναφέρουμε, ότι δεν ήταν δυνατόν να καταδειχθεί η
αποτελεσματικότητα του με τη διερεύνηση μετρήσιμων μεγεθών.

' Σύμφωνα με τον Broadshaw οι ανάγκες διακρίνονται σε τέσσερα είδη με βάση τον τύπο των
προσδοκιών στις οποίες βασίζονται. Πρόκειται για ανάγκες:
α. Κανονιστικές (normative) β. Νοούμενες (felt or perceived) γ. Εκφρασμένες (epressed)
δ. Συγκριτικές (comparative)
Κανονιστικές θεωρούνται οι ανάγκες οι οποίες καθορίζονται από κάποιους οι οποίοι είναι ειδικοί σ'
ένα χώρο.
Νοοούμενες θεωρούνται οι ανάγκες οι οποίες βασίζονται στην αντίληψη που έχει ο ίδιος ο πληθυσμός
- στόχος σχετικά μ' ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
Εκφρασμένες θεωρούνται οι ανάγκες οι οποίες καθορίζονται με βάση συγκεκριμένους δείκτες (π.χ.
στατιστικά στοιχεία).
Συγκριτικές θεωρούνται οι ανάγκες οι οποίες καθορίζονται σε σχέση με την επίδοση μιας διαφορετικής
από τον πληθυσμό ομάδας στόχου. (Bradshaw, 1972 : 640 - 643)
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Κεφάλαιο Έβδομο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ανίχνευση
των επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων σε θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής.
Α.

Ερωτηματολόγιο Ανίχνευσης Επιμορφωτικών Αναγκών. Δημογραφικά

Στοιχεία
Από τα 300 υποκείμενα του δείγματος που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών σχετικά με την Περιβαλλοντική Αγωγή των ενηλίκων στην περιοχή της Ακράτας, 133 (44,3 %) ήταν γυναίκες και 167 (55,7 %) ήταν άνδρες.
•

Από αυτά 75 (25%) ήταν ηλικίας 18- 30 ετών, 81 (27%) ήταν ηλικίας 31-40 ετών, 60 (20%)
ήταν ηλικίας 41-50 ετών, ενώ 84 (28%) είχαν ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών.

•

Από το σύνολο του δείγματος 42 υποκείμενα (14%) ήταν απόφοιτοι Δημοτικού- Γυμνασίου, 80
υποκείμενα (26,7%) ήταν απόφοιτοι Λυκείου, 178 υποκείμενα (59,3%) ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ
ΤΕΙ.

•

Παντρεμένα ήταν 188 υποκείμενα (62,7%), ενώ 112 υποκείμενα (37,3%) ήταν μη παντρεμένα.

•

Σε οικογένειες με ένα- δύο μέλη ανήκαν 60 υποκείμενα (20%), σε οικογένειες με τρία μέλη 74
υποκείμενα (24,7%), σε οικογένειες με τέσσερα μέλη 103 υποκείμενα (34,3%), σε οικογένειες
με περισσότερα από τέσσερα μέλη 63 υποκείμενα (21%).

•

Υπάλληλοι ήταν 131 υποκείμενα (43,7%), ελεύθεροι επαγγελματίες 66 υποκείμενα (22%), αγρότες 36 υποκείμενα(12%), συνταξιούχοι 50 υποκείμενα (16,7%) δεν εργάζονταν.

•

Μηνιαίο εισόδημα μέχρι 250.000 δρχ. είχαν 69 υποκείμενα (23%), μηνιαίο εισόδημα από
250.000- 450.000 δρχ. είχαν 157 υποκείμενα (52,3%), μηνιαίο εισόδημα μεγαλύτερο από
450.000 δρχ. είχαν 70 υποκείμενα (23.3%).

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που ακολουθεί γίνεται με τη σειρά διατύπωσης των ερευνητικών υποθέσεων (βλ. σελ. 85)
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1.

Ανάγκες των Πολιτών σε Σχέση με την Περιβαλλοντική Αγωγή
Εξαρτώνται από Δημογραφικά Δεδομένα
α. Εκτίμηση της Συμβολής των Οικολογικών Οργανώσεων στην
Προσπάθεια Διαφύλαξης και Σωτηρίας του Πλανήτη σε
Σχέση με Δημογραφικά Δεδομένα

Αναφορικά με την επίδραση των δημογραφικών δεδομένων στις ανάγκες των πολιτών
σε σχέση με την Περιβαλλοντική Αγωγή, τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης
στην ερώτηση «Πως κρίνετε τη μέχρι τώρα συμβολή των οικολογικών οργανώσεων στην προσπάθεια διαφύλαξης και σωτηρίας του πλανήτη» έδειξαν τα ακόλουθα: 95 υποκείμενα (31,7%)
απάντησαν πως τη θεωρούν πολύ σημαντική, 163 υποκείμενα (54,3%) πως τη θεωρούν σημαντική, 1 υποκείμενο (3%) πως τη θεωρεί ουδέτερη, 39 υποκείμενα (13%) πως τη θεωρούν λίγο
σημαντική, 1 υποκείμενο (3%) καθόλου σημαντικά, 1 υποκείμενο (3%) δεν απάντησε. Τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης ανάμεσα στις δημογραφικές μεταβλητές και τη συμβολή των οικολογικών οργανώσεων στη προσπάθεια διαφύλαξης και σωτηρίας του πλανήτη παρουσιάζονται ως εξής:
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στη συμβολή των οικολογικών οργανώσεων και:
•

την « ηλικία» (ρ = 0,028)

•

την «εκπαίδευση» (ρ = 0,019)

•

τον «αριθμό μελών της οικογένειας» (ρ = 0,000)

•

το «επάγγελμα» (ρ = 0,000)

•

το «εισόδημα» (ρ = 0,000)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΠΟΛΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΟΥΔΕΤΕΡΗ

ΛΙΓΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

1
0,8%

14
10,8%

130
100,0%
66
100,0%

ΣΥΝΟΛΟ

Ε
Π

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

35
26,9%

80
61,5%

Α
Γ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

13
19,7%

37
56,1%

16
24,2%

Γ
Ε

ΑΓΡΟΤΕΣ

6
35,3%

9
52,9%

1
5,9%

Λ
Μ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

15
41,7%

15
41,7%

6
16,7%

36
100,0%

Α

ΔΕΝ
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

26
52,0%

22
44,0%

2
4,0%

50
100,0%

95
31,8%

163
54,5%

ΣΥΝΟΛΟ

1
0,3%

39
13,0%

1
5,9%

1
0,3%

17
100,0%

299
100,0%

Cramer' s V = 0,191
Από τη μελέτη του πιο πάνω εικονιζόμενου πίνακα παρατηρούμε ότι όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από την «επαγγελματική τους ενασχόληση» θεωρούν ως σημαντική τη συμβολή των οικολογικών οργανώσεων, ενώ τα υποκείμενα που δεν εργάζονται τη θεωρούν ως πολύ σημαντική.
Όσο αφορά τη σχέση που παρατηρείται ανάμεσα στην «ηλικία» και τη συμβολή των οικολογικών οργανώσεων διαπιστώνουμε ότι όλες οι κατηγορίες ηλικιών την χαρακτηρίζουν ως σημαντική
(Cramer' sV = 0,160).
Ως προς τη σχέση που παρατηρείται ανάμεσα στην «εκπαίδευση» και τη συμβολή των οικολογικών οργανώσεων παρατηρούμε ότι οι απόφοιτοι Δημοτικού- Γυμνασίου καθώς και οι απόφοιτοι
A.E.I. - T.E.I, τη θεωρούν ως σημαντική, ενώ οι απόφοιτοι Λυκείου τη θεωρούν πολύ σημαντική.
(Cramer' s V - 0,175)
Όσο αφορά τη σχέση που παρατηρείται ανάμεσα στον «αριθμό μελών της οικογένειας» και τη
συμβολή των οικολογικών οργανώσεων διαπιστώνουμε ότι οι οικογένειες με ένα έως και τέσσερα
μέλη τη θεωρούν ως σημαντική, ενώ οι οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα μέλη τη θεωρούν
πολύ σημαντική. (Cramer' s V = 0,217)
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Ως προς τη σχέση που παρατηρείται ανάμεσα στο «εισόδημα» και τη συμβολή των οικολογικών οργανώσεων στη προσπάθεια διαφύλαξης και σωτηρίας του πλανήτη από τη μελέτη του σχετικού πίνακα που βρίσκεται στο παράρτημα (πιν.1) παρατηρούμε ότι ανερχόμενου του εισοδήματος
διαφοροποιείται προς το αρνητικότερο η αντίληψη για τη συμβολή των οικολογικών οργανώσεων.
(Cramer' s V = 0,220)
Προς τη κατεύθυνση ερμηνείας των παραπάνω αποτελεσμάτων της διμεταβλητής ανάλυσης,
που αναφέρονται στη μελέτη της σχέσης που παρατηρείται ανάμεσα στα «δημογραφικά χαρακτηριστικά» και τη «συμβολή των οικολογικών οργανώσεων», συνηγορεί και η παραγοντική ανάλυση,
καθώς ο παράγοντας F4 (βλ. παράρτημα) τον οποίο ονομάσαμε «επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων μεσώ φορέων» με τη συγκέντρωση των φορτίων που παρουσίασε, αποτελεί μια ενότητα συσχετιζόμενων μεταβλητών που συνίσταται από:
•

τα Μ.Μ.Ε.

•

τις ατομικές πρωτοβουλίες

•

τον υπερπληθυσμό της γης

•

την Green Peace

•

την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κορινθιακού

•

τη μείωση των φυσικών πόρων

•

τον αριθμό μελών της οικογένειας.
Η ανάλυση των πιο πάνω μεταβλητών μας οδηγεί στη διαπίστωση πως τα άτομα που ανήκουν

σε οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα μέλη θεωρούν πως στο πρόβλημα του υπερπληθυσμού
της γης και της μείωσης των φυσικών πόρων μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά η Green
peace και οι ατομικές πρωτοβουλίες, ενώ λιγότερο τα Μ.Μ.Ε. και η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων Κορινθιακού.
Ο παράγοντας F4 αντιπροσωπεύει το 27,653% της διασποράς των τιμών.(βλ. πιν. 35 παράρτημα)
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β.

Δημογραφικά Στοιχεία και Χαρακτηριστικά Περιβαλλοντικά
Υπεύθυνου Πολίτη

Σχετικά με την επίδραση των δημογραφικών δεδομένων στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του περιβαλλοντικά υπεύθυνου πολίτη, τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης
στην σχετική ερώτηση έδειξαν τα ακόλουθα: 49 υποκείμενα (16,3%) απάντησαν αγάπη για το περιβάλλον, 32 υποκείμενα (10,7%) απάντησαν ενδιαφέρον για το περιβάλλον, 17 υποκείμενα (5,7%)
ανέφεραν πως πρέπει να είναι υπεύθυνο άτομο, 12 υποκείμενα (4%) πως πρέπει να είναι δραστήριο
άτομο, 1 υποκείμενο (3%) ανέφερε πως πρέπει να συμμετέχει στην επίλυση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων, 12 υποκείμενα (4%) ανέφεραν πως πρέπει να επιδεικνύει συνέπεια ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις του,ΙΙό υποκείμενα (38,7%) απάντησαν συνδυαστικά και τέλος 7 υποκείμενα
(2,3%) δεν απάντησαν. Τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζονται τα εξής:
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του περιβαλλοντικά υπεύθυνου πολίτη και:
•

το «φύλο» (ρ= 0,000)

•

την « ηλικία» (ρ= 0,000)

•

την «εκπαίδευση» (ρ= 0,000)

•

την «οικογενειακή κατάσταση» (ρ= 0,000)

•

τον «αριθμό μελών της οικογένειας» (ρ= 0,000)

•

το «επάγγελμα» (ρ= 0,000)

•

το «εισόδημα» (ρ= 0,000)
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Από τη μελέτη του προαναφερόμενου πίνακα προκύπτει πως και τα δυο «φύλα» προτίμησαν να απαντήσουν συνδυαστικά στην ερώτηση «ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο περιβαλλοντικά υπεύθυνος πολίτης. (Cramer' s V = 0,356)
Όσο αφορά τη σχέση ανάμεσα στην «ηλικία» και τα χαρακτηριστικά του Περιβαλλοντικά Υπεύθυνου Πολίτη από τη μελέτη του σχετικού πίνακα που βρίσκεται στο παράρτημα
(πιν.2)παρατηρούμε πως όλες οι ηλικιακές κατηγορίες απάντησαν συνδυαστικά στην σχετική
ερώτηση. (Cramer' s V = 0,305)
Αναφορικά με τη σχέση που παρατηρείται ανάμεσα στο «επίπεδο εκπαίδευσης» και τα
χαρακτηριστικά του Περιβαλλοντικά Υπεύθυνου Πολίτη, διαπιστώνουμε ότι οι απόφοιτοι
όλων των επιπέδων εκπαίδευσης θεωρούν την αγάπη για το περιβάλλον και το ενδιαφέρον
για τα άμεσα περιβαλλοντικά προβλήματα ως βασικό χαρακτηριστικό του περιβαλλοντικά
υπεύθυνου πολίτη. Οι απόφοιτοι Λυκείου καθώς και οι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρούν ακόμα ως χαρακτηριστικό το να είναι κριτικά σκεπτόμενο άτομο. (Cramer's
V = 0,322)
Όσο αφορά την «οικογενειακή κατάσταση» τόσο οι παντρεμένοι όσο και οι μη παντρεμένοι προτίμησαν να απαντήσουν συνδυαστικά. Οι παντρεμένοι θεωρούν ως βασικά χαρακτηριστικά του περιβαλλοντικά υπεύθυνου πολίτη την αγάπη για το περιβάλλον ,το ενδιαφέρον για τα προβλήματα του άμεσου περιβάλλοντος καθώς και το να είναι κριτικά σκεπτόμενο
άτομο.
Οι μη παντρεμένοι θεωρούν ως βασικά χαρακτηριστικά του περιβαλλοντικά υπεύθυνου
πολίτη τις γνώσεις σχετικά με το περιβάλλον, καθώς και το ενδιαφέρον για τα προβλήματα
του άμεσου περιβάλλοντος. (Cramer' s V = 0,458)
Συνδυαστικές απαντήσεις προέκυψαν από τα άτομα που ανήκουν σε οικογένειες με ένα δύο μέλη, σε οικογένειες με τρία μέλη, καθώς και σε οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα μέλη. Τα άτομα που ανήκουν σε οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα μέλη, θεωρούν
ως βασικό χαρακτηριστικό του περιβαλλοντικά υπεύθυνου πολίτη την αγάπη για το περιβάλXov.(Cramer' s V =0,289)
Μικρές διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν και όσο αναφορά το «επάγγελμα». Οι υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και οι μη εργαζόμενοι απάντησαν συνδυαστικά στην ερώτηση. Οι αγρότες θεωρούν ως χαρακτηριστικό του περιβαλλοντικά υπεύθυνου πολίτη το ενδιαφέρον για τα προβλήματα του περιβάλλοντος, ενώ οι συνταξιούχοι θεωρούν ως χαρακτηριστικό του περιβαλλοντικά υπεύθυνου πολίτη την αγάπη για το περιβάλλον. (Cramer's V =
0,313)
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Άξιες λόγου διαφοροποιήσεις παρατηρούμε σε σχέση με το «εισόδημα» των υποκειμένων. Τα υποκείμενα μη μηνιαίο εισόδημα μέχρι 250.000 δρχ. θεωρούν ως βασικό χαρακτηριστικό του περιβαλλοντικά υπεύθυνου πολίτη την αγάπη για το περιβάλλον , ενώ τα άτομα με
μηνιαίο εισόδημα από 250.000- 450.000 δρχ. καθώς και αυτά με μηνιαίο εισόδημα μεγαλύτερο από 450.000 δρχ. απάντησαν συνδυαστικά στην ερώτηση. (Cramer' s V = 0,315)
Προς την κατεύθυνση ερμηνείας των παραπάνω αποτελεσμάτων της διμεταβλητής ανάλυσης, που αναφέρονται στη μελέτη της σχέσης που παρατηρείται ανάμεσα στα «δημογραφικά χαρακτηριστικά» και τα «χαρακτηριστικά του περιβαλλοντικά υπεύθυνου πολίτη», συνηγορεί και η παραγοντική ανάλυση, καθώς και ο παράγοντας F3 (βλ. παράρτημα) τον οποίο
ονομάσαμε «Δημογραφικές συναρτήσεις του περιβαλλοντικά υπεύθυνου πολίτη » με την συγκέντρωση των φορτίων που παρουσίασε, αποτελεί μια ενότητα συσχετιζόμενων μεταβλητών
που συνίσταται από:
•

το «φύλο»

•

τα «απορρίμματα»

•

τα «χαρακτηριστικά του περιβαλλοντικά υπεύθυνου πολίτη»
την « ηλικία»

•

την «οικογενειακή κατάσταση»
Η ανάλυση των πιο πάνω μεταβλητών μας οδηγεί στη διαπίστωση πως οι έγγαμοι άνδρες

με ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών, θεωρούν ως χαρακτηριστικό του περιβαλλοντικά υπεύθυνου πολίτη την αγάπη για το περιβάλλον, καθώς και το ενδιαφέρον για τα προβλήματα του
άμεσου περιβάλλοντος. Επίσης θεωρούν ως σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα τα απορρίμματα. Ο παράγοντας F3 αντιπροσωπεύει το 21,794% της διασποράς των τιμών.
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γ.

Δημογραφικά Δεδομένα και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών
Προβλημάτων Ακράτας

Αναφορικά με την επίδραση των δημογραφικών δεδομένων στη μελέτη των περιβαλλοντικών προβλημάτων της Ακράτας, τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης στην
ερώτηση «ποιο περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής σας θα επιθυμούσατε να μελετήσετε
συστηματικότερα» έδειξαν τα εξής: 11 υποκείμενα (3,7%) ανέφεραν το νερό, 149 υποκείμενα
(49,7%) τη ρύπανση του ποταμού Κράθη, 13 (4,3%) τη ρύπανση της λίμνης Τσιβλού,
61(20,3%) τη ρύπανση της θάλασσας, 16 (5,3%) τα σκουπίδια, 31 (10,3%) το βιολογικό καθαρισμό, 17 (5,7%) τη χρήση φυτοφαρμάκων, ενώ 2 (7%) δεν απάντησαν. Τα αποτελέσματα
της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζουν την πιο κάτω εικόνα:
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στα περιβαλλοντικά
προβλήματα της Ακράτας και τις μεταβλητές:
•

«φύλο» (ρ= 0,002)

•

« ηλικία» (ρ= 0,000)

•

«εκπαίδευση» (ρ= 0,000) (βλ. την.3 παράρτημα)

•

«οικογενειακή κατάσταση»

•

«αριθμό μελών της οικογένειας» (ρ= 0,000)

•

«επάγγελμα» (ρ= 0,000)

•

«εισόδημα»(ρ=0,000) (βλ. πιν 4 παράρτημα)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΝΕΡΟ

ΠΟΤΑΜΟΣ
ΚΡΙΘΗΣ

ΡΥΠΑΝΣΗ
ΛΙΜΝΗΣ

ΡΥΠΑΝΣΗ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

9
12,0%

8
10,7%

15
20,0%

20
25,3%

5
6,3%

5
6,3%

1
1,3%

79
1 00,0%

4
6,7%

10
16,7%

60
1 00,0%

ΤΣΙΒΛΟΥ
ΗΛΙΚΙΑ

18-30
ΕΤΩΝ

39
52,0%

31-40
ΕΤΩΝ

48
60,8%

41-50
ΕΤΩΝ

34
56,7%

1
1 ,7%

11
18,3%

11
13,1%

28
33,3%

8
9,5%

21
25,0%

3
3,6%

7
8,3%

6
7,1%

84
1 00,0%

11
3,7%

149
50,0%

13
4,4%

61
20,5%

16
5,4%

31
10,4%

17
5,7%

298
100,0%

>50
ΕΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

Cramer’ s V = 0,310

4
5,3%

75
100,0%
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Από τη μελέτη του πιο προαναφερόμενου πίνακα παρατηρούμε ότι όλες οι «ηλικιακές
κατηγορίες» θεωρούν ως σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα της Ακράτας, τη ρύπανση του
ποταμού Κράθη.
Τόσο οι «άνδρες» όσο και οι «γυναίκες» θεωρούν ως πιο σημαντικό περιβαλλοντικό
πρόβλημα της περιοχής τη ρύπανση του ποταμού Κράθη. Οι «άνδρες» θεωρούν επίσης ως
σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής τη ρύπανση της θάλασσας καθώς και
το πρόβλημα της έλλειψης μονάδας βιολογικού καθαρισμού. Οι «γυναίκες» θεωρούν ως σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα τη ρύπανση της θάλασσας. (Cramer' s V - 0,263)
Το ίδιο πρόβλημα (τη ρύπανση του ποταμού Κράθη) φαίνεται πως θεωρούν ως πιο σημαντικό όλες οι κατηγορίες υποκειμένων ανεξάρτητα από το «επίπεδο εκπαίδευσης» τους
(Cramer' s V = 0,260), την «οικογενειακή τους κατάσταση» (Cramer' s V = 0,280), τον «αριθμό μελών της οικογένειας» τους (Cramer' s V = 0,296), την «επαγγελματική τους ενασχόληση» (Cramer' s V = 0,283) και το μηνιαίο «εισόδημα» τους. (Cramer' s V = 0,331)
Στην ερμηνεία των προαναφερόμενων αποτελεσμάτων της διμεταβλητής ανάλυσης συνηγορεί και η παραγοντική ανάλυση, καθώς και ο παράγοντας F2 (βλ. παράρτημα) τον οποίο
ονομάσαμε «κοινωνικές συναρτήσεις των περιβαλλοντικών προβλημάτων» με τη συγκέντρωση φορτίων που παρουσίασε, αποτελεί μια ενότητα συσχετιζόμενων μεταβλητών που συνίσταται από:
•

την οικογένεια

·

τα περιβαλλοντικά προβλήματα

•

τις κοινωνικές πρωτοβουλίες

•

την εκπαίδευση

·

τη νομοθεσία

•

τα χαρακτηριστικά του περιβαλλο-

·

τον αριθμό μελών της οικογένειας,

Ακράτας

ντικά υπεύθυνου πολίτη
Η ανάλυση των πιο πάνω μεταβλητών, οδηγεί στη διαπίστωση, ότι οι οικογένειες με έναδύο μέλη, τα οποία χαρακτηρίζονται από συνέπεια ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις τους
και συμμετέχουν στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, θεωρούν πως η εκτίμηση
για τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Ακράτας (νερό, ρύπανση ποταμού Κράθη) σχετίζεται
με παράγοντες που συνδέονται με τα οικογενειακά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των υποκειμένων, και ελάχιστα με τη νομοθεσία και τις κοινωνικές πρωτοβουλίες
Ο παράγοντας F2 αντιπροσωπεύει το 15,341% της διασποράς των τιμών (βλ. πιν. 35 παράρτημα).
Απ' όλα όσα αναφέραμε πιο πάνω, καθώς επίσης και από τις αντίστοιχες στατιστικές αναλύσεις, διαπιστώνουμε πως υπάρχουν ενδείξεις επαλήθευσης της υπόθεσης μας σχετικά με
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την εξάρτηση των αναγκών των πολιτών σε σχέση με την Περιβαλλοντική Αγωγή από δημογραφικά δεδομένα.
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2. Οι Ενήλικες Εκτιμούν ότι η Εκπαίδευση τους Μπορεί να Συμβάλλει Αποφασιστικά στην Περιβαλλοντική τους Αγωγή.

α. Συμβολή των Φορέων Εκπαίδευσης στην Περιβαλλοντική
Αγωγή των Ενηλίκων

Αναφορικά με την επίδραση των κοινωνικών θεσμών (Οικογένεια, Μ.Μ.Ε., Εκπαίδευση,
Κοινωνικές πρωτοβουλίες, Ατομικές πρωτοβουλίες, Νομοθεσία) στην Περιβαλλοντική Αγωγή των ενηλίκων, τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζονται στον πιο
παρακάτω πίνακα ως εξής :
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΜΜΕ
ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

1Η

2Η

3Η

4"

5Η

6Η

7Η

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΛΕΝ
ΑΠΑΝΤΩ

29Ν (9,7%)

20Ν

6Ν (2%)

7Ν (2,3%)

113Ν

63Ν

37Ν

25Ν

(37,7%)

(21%)

(12,3%)

(8,3%)

(6,7%)

26Ν

38Ν

114Ν

61Ν

31Ν

23Ν

(8,7%)

(12,7%)

(38%)

(20.3%)

(10.3%)

(7,7%)

17Ν(5,7%)

IN (0,3%)

72Ν (24%)
18 Ν (6%)

ΠΡΩΤΟΒΟΥ-

123Ν

38Ν

47Ν

(41%)

(12,7%)

(15,7%)

36Ν

45Ν

92Ν

94Ν

UN

(12%)

(15%)

(30,7%)

(31,3%)

(3,7%)

24Ν (8%)

40Ν

73Ν

101Ν

(13,3%)

(24,3%)

(33,7%)

31Ν
(10.3%)

46Ν
(15,3%)

133Ν
(44,3%)

ΣΥΝΟΛΟ

300
(100%)

4Ν(1,3%)

3Ν(1%)

300
(100%)

-

2Ν (0,6%)

300
(100%)

-

4Ν

300

(1,3%0

(100%)

9Ν (3%)

300

ΛΙΕΣ
ΑΤΟΜΙΚΕΣ

32Ν

19Ν

ΠΡΩΤΟΒΟΥ-

(10,7%)

(6,3%)

2Ν (0,6%)

(100%)

ΛΙΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΛΛΟ

36Ν(12%)
2Ν (0,6%)

20Ν

31Ν

(6,7%)

(10.3%)

ΙΟΝ

3Ν(1%)
ΙΟΝ (3,3%)

(3,3%)

Από τη μελέτη του πιο πάνω πίνακα παρατηρούμε πώς τα υποκείμενα της έρευνας θεωρούν την οικογένεια, την εκπαίδευση, καθώς και τη νομοθεσία ως τους πιο σημαντικούς θεσμούς οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην Περιβαλλοντική Αγωγή των ενηλίκων.
Τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης έδειξαν τα ακόλουθα :

300
(100%)

300
(100%)
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Όσον αφορά τη σχέση του «φύλου» με τους προαναφερόμενους κοινωνικούς θεσμούς στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται στη σχέση με :
•

την οικογένεια (ρ=0,045)

·

τις κοινωνικές πρωτοβουλίες (ρ=0,04)

•

την εκπαίδευση (ρ=0,041)

·

την νομοθεσία (ρ=0,14)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Crosstab

ΦΥΛΟ ΓΥΝΑΙΚΑ Count
% within ΦΥΛΟ
% of Total

62
47,0%
21,2%

21
15,9%
7,2%

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
4,00
16
13
12,1%
9,8%
5,5%
4,4%

ΑΝΔΡΑΣ Count
% within ΦΥΛΟ
% of Total

51
31,7%
17,4%

42
26,1%
14,3%

21
13,0%
7,2%

Count
% within ΦΥΛΟ
% of Total

113
38,6%
38,6%

63
21,5%
21,5%

37
12,6%
12,6%

1,00

Total

2,00

3,00

5,00

6,00

7,00

9
6,8%
3,1%

10
7,6%
3,4%

1
,8%
,3%

Total
132
100,0%
45,1%

12
7,5%
4,1%

20
12,4%
6,8%

10
6,2%
3,4%

5
3,1%
1,7%

161
100,0%
54,9%

25
8,5%
8,5%

29
9,9%
9,9%

20
6,8%
6,8%

6
2,0%
2,0%

293
100,0%
100,0%

Cramer’s V=0,210
Από τη μελέτη του πιο πάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι και τα δύο «φύλα»
θεωρούν την οικογένεια ως το σημαντικότερο θεσμό που μπορεί να συμβάλλει στην Περιβαλλοντική Αγωγή ενηλίκων. Όπως προκύπτει από τη μελέτη του επόμενου συνδυαστικού
πίνακα (την.6) ακολουθεί και για τα δύο φύλα η εκπαίδευση (Cramer’s V=0,197), ενώ έπονται στην προτίμηση των υποκειμένων οι υπόλοιποι κοινωνικοί θεσμοί.
Επίσης οι γυναίκες θεωρούν ως σημαντικό θεσμό τις ατομικές πρωτοβουλίες. Οι άνδρες
θεωρούν ως σημαντικούς θεσμούς τη νομοθεσία καθώς και τα Μ.Μ.Ε.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΦΥΑΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ

ΦΥΛΟ

ΓΥΊΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΜΜΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

62
(47%)

12
(9,1%)

24
(18,1%)

(3.8%)

51
(30,5%)

14
(8,4%)

48
(28,7%)

(7,8%)

5

20
(15,1%)

(6,1%)

12
(7,1%)

(16,7%)

13

ΝΌΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΛΛΟ

ΣΥΝΌΛΟ

8

1
(0.7%)

132
(100%)

1
(0,6%)

167
(100%)

28

Συνεχίζουμε τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζοντας την σχέση
που παρατηρείται ανάμεσα στην «ηλικία» και τους προαναφερόμενους κοινωνικούς θεσμούς.
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται στη σχέση της ηλικίας με :
• τη συμβολή της οικογένειας (ρ=0,000)

· την εκπαίδευση (ρ=0,012)

• τη συμβολή των ΜΜΕ (ρ=0,000)

· τις κοινωνικές πρωτοβουλίες (ρ=0,000)

• τις ατομικές πρωτοβουλίες (ρ=0,000)

· άλλη επιλογή (ρ=0,015).

• τη νομοθεσία (ρ=0,000)
ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΑΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Crosstab
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
1,00
Count
% within ΗΛΙΚΙΑ
% of Total
-40 ΕΤΩΝ Count
% within ΗΛΙΚΙΑ
% of Total
50 ΕΤΩΝ Count
% within ΗΛΙΚΙΑ
% of Total
0 ΕΤΩΝ Count
% within ΗΛΙΚΙΑ
% of Total
Count
% within ΗΛΙΚΙΑ
% of Total

Cramer' s V=0,244

24
32,0%
8,2%
35
46,1%
11,9%
17
28,3%
5,8%
37
45,1%
12,6%
113
38,6%
38,6%

2,00
14
18,7%
4,8%
10
13,2%
3,4%
23
38,3%
7,8%
16
19,5%
5,5%
63
21,5%
21,5%

3,00
14
18,7%
4,8%
6
7,9%
2,0%
9
15,0%
3,1%
8
9,8%
2,7%
37
12,6%
12,6%

4,00
8
10,7%
2,7%
10
13,2%
3,4%

7
8,5%
2,4%
25
8,5%
8,5%

5,00
10
13,3%
3,4%
5
6,6%
1 ,7%
8
13,3%
2,7%
6
7,3%
2,0%
29
9,9%
9,9%

6,00

7,00

5
6,7%
1,7%
10
13,2%
3,4%
3
5,0%
1,0%
2
2,4%
,7%
20
6,8%
6,8%

6
7,3%
2,0%
6
2,0%
2,0%

Total
75
100,0%
25,6%
76
100,0%
25,9%
60
100,0%
20,5%
82
100,0%
28,0%
293
100,0%
100,0%
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Σύμφωνα με τον προαναφερόμενο πίνακα τα άτομα όλων των ηλικιών, ένας παράγοντας
που εξετάζεται σημαντικά σε όλες τις μαθησιακές διαδικασίες των ενηλίκων όπως αναφέραμε
στο θεωρητικό μέρος, θεωρούν την οικογένεια ως το σημαντικότερο παράγοντα που μπορεί
να συμβάλλει στην Περιβαλλοντική Αγωγή των ενηλίκων (Cramer' s V=0,244). Αυτό μπορεί
να αποδώσει κανείς στον ισχυρό κοινωνικό ιστό που υφίσταται ακόμα η ελληνική οικογένεια.
Μικρή διαφοροποίηση παρατηρούμε στα άτομα με ηλικία 41-50 ετών τα οποία θεωρούν
τα Μ.Μ.Ε. ως τον σημαντικότερο θεσμό που μπορεί να συμβάλλει στην Περιβαλλοντική Αγωγή των ενηλίκων. Επίσης από τη μελέτη των σχετικών πινάκων παρατηρούμε ότι όλες οι
κατηγορίες ηλικιών θεωρούν την εκπαίδευση ως εξίσου σημαντικό κοινωνικό θεσμό ο οποίος
μπορεί να συμβάλλει στην Περιβαλλοντική Αγωγή των ενηλίκων (Cramer' s V=0,184), ενώ
έπονται στην προτίμηση τους οι υπόλοιποι κοινωνικοί θεσμοί.
Προχωρούμε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζοντας τη σχέση που παρατηρείται ανάμεσα στο «επίπεδο εκπαίδευσης» των υποκειμένων
και τους προαναφερόμενους κοινωνικούς θεσμούς. Το επίπεδο εκπαίδευσης όπως εμφανίζουν
κι άλλες αναφορές μας στο θεωρητικό μέρος σχετίζεται με τις μαθησιακές διαδικασίες των
ενηλίκων.
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται στη σχέση του επιπέδου εκπαίδευσης
με:
• τη συμβολή της οικογένειας (ρ=0,045)

· τις ατομικές πρωτοβουλίες (ρ=0,001)

• τη συμβολή των ΜΜΕ (ρ=0,000)

· τη νομοθεσία (ρ=0,013)

( βλ. πιν. 5 παράρτημα)

· άλλη επιλογή (0,011).

• την εκπαίδευση (ρ=0,000)
Μη στατιστική σημαντικότητα (α>0,05) παρατηρείται στη σχέση του επιπέδου εκπαίδευσης με τις κοινωνικές πρωτοβουλίες (ρ=0,058) (βλ. πιν. 6 παράρτημα).
Όσο αφορά τη σχέση ανάμεσα στο επίπεδο εκπαίδευσης και τη συμβολή των προαναφερόμενων κοινωνικών θεσμών στην Περιβαλλοντική αγωγή των ενηλίκων από τη μελέτη του
συνδυαστικού πίνακα που ακολουθεί (πιν.8) διαπιστώνουμε ότι:
Τα υποκείμενα με επίπεδο εκπαίδευσης Δημοτικό- Γυμνάσιο θεωρούν ως πιο σημαντικό
κοινωνικό θεσμό την εκπαίδευση (Cramer' s V=0,264). Ακολουθεί η οικογένεια, τα Μ..Μ.Ε,
η νομοθεσία και οι κοινωνικές πρωτοβουλίες.
Τα υποκείμενα με επίπεδο εκπαίδευσης Λύκειο καθώς και αυτά με επίπεδο εκπαίδευσης
Α..Ε.Ι - T.E.I, θεωρούν ως πιο σημαντικό κοινωνικό θεσμό την οικογένεια. Ακολουθούν για
τα υποκείμενα με επίπεδο εκπαίδευσης Λύκειο, η εκπαίδευση, οι κοινωνικές πρωτοβουλίες,
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οι ατομικές πρωτοβουλίες, η νομοθεσία και τα Μ.Μ.Ε., ενώ για τους αποφοίτους Α.Ε.Ι.Τ.Ε.Ι. η εκπαίδευση, η νομοθεσία, οι ατομικές πρωτοβουλίες, τα Μ.Μ.Ε. και οι κοινωνικές
πρωτοβουλίες.
ΠΙΝΑΚΑΣ 8
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΑΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ

ΟΙΚΟΓΕ-

ΕΚΠΑΙΛΕΥ-

ΝΕΙΑ

ΜΜΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ

ΝΟΜΟ-

ΠΡΩΤΟΒΟΥ-

ΠΡΩΤΟΒΟΥ-

ΘΕΣΙΑ

ΛΙΕΣ

ΛΙΕΣ

ΑΛΛΟ

ΣΥΝΌΛΟ

ΛΗΜΟΤΙΚΟ

14

9

17

1

1

42

-

(33.3%)

(21,4%)

(40,4%)

(2,4%)

(2.4%)

(100%)

ΓΥΜ1ΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ

ΑΕΙ-ΤΕΙ

36

5

14

10

8

7

2

82

(43,9%)

(6,1%)

(17,1%)

(12,2%)

(9,7%)

(8.5%)

(2,4%)

(100%)

63

12

41

7

24

28

175

(36%)

(6,8%)

(23,4%)

(4%)

(13,7%)

(16%)

(100%)

Συνεχίζουμε τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζοντας τη σχέση
που παρατηρείται ανάμεσα στην «οικογενειακή κατάσταση» και τους πιο κάτω κοινωνικούς
θεσμούς (οικογένεια, Μ.Μ.Ε., εκπαίδευση, κοινωνικές πρωτοβουλίες, ατομικές πρωτοβουλίες, νομοθεσία, άλλη επιλογή).
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στην οικογενειακή κατάσταση και:
• τη συμβολή της οικογένειας (ρ=0,000)
• τη συμβολή των ΜΜΕ (ρ=0,000)
• την εκπαίδευση (ρ=0,01)
• τις κοινωνικές πρωτοβουλίες (ρ=0,000)
• τη νομοθεσία (ρ=0,003)
Όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα στην οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων και τη
συμβολή της οικογένειας στην Περιβαλλοντική Αγωγή των ενηλίκων, από τη μελέτη του πίνακα που ακολουθεί παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τόσο των παντρεμένων όσο
και των ανύπαντρων θεωρούν σημαντική τη συμβολή της οικογένειας στην Περιβαλλοντική
αγωγή των ενηλίκων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΑΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Crosstab
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
1,00

ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ Count
% within ΟΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*
% of Total
ΜΗ ΠΑΝΤΡΕΜΕΙ Count
% within ΟΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*
% of Total
Total

Count
% within ΟΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*
% of Total

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Total

78

49

28

8

11

5

6

185

42,2%

26,5%

15,1%

4,3%

5,9%

2,7%

3,2%

100,0%

26,6%

16,7%

9,6%

2,7%

3,8%

1,7%

2,0%

63,1%

35

14

9

17

18

15

108

32,4%
1 1 ,9%

13,0%
4,8%

8,3%
3,1%

15,7%
5,8%

16,7%
6,1%

13,9%
5,1%

100,0%
36,9%

113

63

37

25

29

20

6

293

38,6%
38,6%

21,5%
21,5%

12,6%
12,6%

8,5%
8,5%

9,9%
9,9%

6,8%
6,8%

2,0%
2,0%

100,0%
100,0%

Cramer' s V=0,389
Επίσης από τη μελέτη του πιο κάτω συνδυαστικού πίνακα προκύπτει ότι τόσο οι «παντρεμένοι» όσο και οι «ανύπαντροι» θεωρούν την εκπαίδευση ως τον θεσμό εκείνο που μπορεί να συμβάλλει στην Περιβαλλοντική τους Αγωγή. (Cramer' s V=0,268) Ακολουθούν στην
προτίμηση τους οι υπόλοιποι κοινωνικοί θεσμοί.
ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΜΜΕ

ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙ-

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΩ-

ΝΟΜΟΘΕ-

ΚΕΣ ΠΡΩ-

ΤΟΒΟΥΑΙΕΣ

ΣΙΑ

ΑΛΛΟ

ΣΥΝΟ-

ΑΟ

ΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ

78

17

49

9

18

14

2

187

(41,7%)

(9,1%)

(26,2%)

(4,8%)

(9,6%)

(7,5%)

(1,1%)

(100%)

ΜΗ

35

9

23

9

14

22

112

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ

(31,2%)

(8%)

(20,5%)

(8%)

(12,5%)

(19,6%)

(100%)

Αναφορικά με τη σχέση που παρατηρείται ανάμεσα στον «αριθμό μελών των οικογενειών» των ερωτηθέντων και τους πιο κάτω κοινωνικούς θεσμούς (οικογένεια, Μ.Μ.Ε., εκπαίδευση, κοινωνικές πρωτοβουλίες, ατομικές πρωτοβουλίες, νομοθεσία, άλλη επιλογή), τα
αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης έδειξαν τα ακόλουθα :
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Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στον αριθμό μελών της οικογένειας και:
• τη συμβολή της οικογένειας (ρ=0,000)

· τις κοινωνικές πρωτοβουλίες (ρ=0,037)

• τη συμβολή των Μ.Μ.Ε. (ρ=0,000)

· τις ατομικές πρωτοβουλίες (ρ=0,000)

• την εκπαίδευση (ρ=0,000)

· τη νομοθεσία (ρ=0,000)

Από την μελέτη του συνδυαστικού πίνακα που ακολουθεί προκύπτει πως όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από τον «αριθμό μελών των οικογενειών» τους θεωρούν την οικογένεια ως τον σημαντικότερο
κοινωνικό θεσμό που μπορεί να συμβάλλει στην Περιβαλλοντική Αγωγή των ενηλίκων (Cramer's
V=0,248). Τα υποκείμενα που ανήκουν σε οικογένειες με 1- 2 μέλη θεωρούν ως σημαντικούς κοινωνικούς θεσμούς τις κοινωνικές πρωτοβουλίες (Cramer’s V=0,213) μαζί με τα ΜΜΕ (Cramer’s V=0,233).
Όλες οι άλλες κατηγορίες οικογενειών θεωρούν την εκπαίδευση ως το θεσμό εκείνο που μπορεί να συμβάλλει στην Περιβαλλοντική Αγωγή των ενηλίκων. (Cramer’ s V=0,307)
ΠΙΝΑΚΑΣ 11
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΑΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΙΚΟ-

ΜΕΛΩΝ

ΓΕΝΕΙΑ

ΜΜΕ

ΕΚΠΑΙ-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ

ΝΟΜΟΘΕ-

ΔΕΥΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΟΥ-

ΠΡΩΤΟΒΟΥ-

ΣΙΑ

ΛΙΕΣ

ΛΙΕΣ

ΟΙΚΟΓΕ-

ΑΛΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΝΕΙΑΣ
1-2 ΜΕΛΗ

22
(52.4%)

6
(14,3%)

5
(11,9%)

6
(14,3%)

2
(4,7%)

1
(2,4%)

42
(100%)

3 ΜΕΛΗ

26
(35.1%)

7
(9,5%)

26
(35,1%)

7
(9.5%)

5
(6,7%)

3
(4%)

74
(100%)

4 ΜΕΛΗ

36
(35,3%)

7
(6,8%)

29
(28,4%)

5
(4,9%)

17
(16,7%)

7
(6,8%)

1
(0,9%)

102
(100%)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ

29
(46%)

6
(9,5%)

12
(19%)

8
(12,7%)

7
(11,1%)

1
(1.6%)

63
(100%)

4 ΜΕΛΗ

Συνεχίζουμε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζοντας τη σχέση ανάμεσα στο «επάγγελμα» και τους κοινωνικούς θεσμούς.
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• την εκπαίδευση (ρ=0,000)
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται στη σχέση ανάμεσα στην επαγγελματική δραστηριότητα και:
• τη συμβολή της οικογένειας (ρ=0,002)

• τις ατομικές πρωτοβουλίες (ρ=0,000)

• τη συμβολή των Μ.Μ.Ε. (ρ=0,000)

• τη νομοθεσία (ρ=0,040)
• άλλη επιλογή

• τις κοινωνικές πρωτοβουλίες (ρ=0,000)
Από τη μελέτη του πιο κάτω πίνακα διαπιστώνουμε ότι με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι θεωρούν τη νομοθεσία ως το σημαντικότερο θεσμό ο οποίος μπορεί
να συμβάλλει στην Περιβαλλοντική Αγωγή των ενηλίκων, όλες οι υπόλοιπες επαγγελματικές
κατηγορίες θεωρούν την οικογένεια (Cramer1 s V=0,206 ), καθώς και την εκπαίδευση (Cramer' s V=0,252), ως τους σημαντικότερους κοινωνικούς θεσμούς οι οποίοι μπορούν να
συμβάλλουν στην Περιβαλλοντική αγωγή των ενηλίκων.
Ακολουθούν στην προτίμηση όλων των επαγγελματικών κατηγοριών οι υπόλοιποι κοινωνικοί θεσμοί.
ΠΙΝΑΚΑΣ 12
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛ-

ΜΜΕ

ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΛΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

53

13

38

10

13

1

2

130

(40,7%)

(10%)

(29,2%)

(7,7%)

(10%)

(0,7%)

(1,5%)

(100%)

20

5

14

2

25

66

(30,3%)

(7,6%)

(21,2%)

(3%)

(37,8%)

(100%)

ΜΑΤΙΕΣ
ΑΓΡΟΤΕΣ

6

1

10

17

(35,4%)

(5,9%)

(58,9%)

(100%)

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

17

1

5

5

8

36

(47,2%)

(2,8%)

(13,9%)

(13.9%)

(22,2%)

(100%)

ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

17

6

5

6

14

2

50

(34%)

(12%)

(10%)

(12%)

(28%)

(4%)

(100%)

Σημαντική φαίνεται σύμφωνα με τα δεδομένα της διμεταβλητής ανάλυσης η σχέση
που παρατηρείται ανάμεσα στο «εισόδημα» των ερωτηθέντων και τους πιο κάτω κοινωνικούς θεσμούς (οικογένεια, εκπαίδευση, Μ.Μ.Ε., ατομικές πρωτοβουλίες, κοινωνικές πρωτοβουλίες, νομοθεσία, άλλη επιλογή).
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Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στο εισόδημα και:
• τη συμβολή της οικογένειας (ρ=0,000)

· τις ατομικές πρωτοβουλίες (ρ=0,000)

• τη συμβολή των Μ.Μ.Ε. (ρ=0,014)

· τη νομοθεσία (ρ=0,002)

• την εκπαίδευση (ρ=0,000)
Από την μελέτη του πιο κάτω συνδυαστικού πίνακα προκύπτει πως τα υποκείμενα με χαμηλό εισόδημα (έως 250.000 δρχ.) καθώς και αυτά με μεσαίο εισόδημα (από 250.000450.000 δρχ.) θεωρούν την οικογένεια ως το σημαντικότερο κοινωνικό θεσμό ο οποίος μπορεί να συμβάλλει στην Περιβαλλοντική αγωγή (Cramer’s V=0,209). Ακολουθεί η εκπαίδευση
και για τις δύο κατηγορίες.
Τα υποκείμενα με υψηλό εισόδημα (μεγαλύτερο από 450.000 δρχ.) θεωρούν την εκπαίδευση ως το πιο σημαντικό θεσμό (Cramer’s V=0,301). Ακολουθεί στην επιλογή τους η οικογένεια. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι παρ' όλο που τα Μ.Μ.Ε. παρουσιάζουν
υψηλό επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας και (Cramer’s V=0,359 ), εντούτοις δεν κατατάσσονται στην πρώτη προτίμηση των ερωτώμενων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 13
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΩΣ 250.000 ΔΡΧ.

ΑΠΟ 250.000450.000 ΛΡΧ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΜΜΕ

ΕΚΠΑΙΛΕΥΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΑΑΟ

ΣΥΝΟΛΟ

27

6

10

7

9

9

1

68

(39,7%)

(8,8%)

(14,7%)

(10,3%)

(13,2%)

(13,2%)

(1,5%)

(100%)

61

16

36

8

23

11

1

156

(39,1%)

(10,2%

(23,1%)

(5,1%)

(14,7%)

(7%)

(0,6%)

(100%)

> ΑΠΟ 450.000

25

1

26

3

15

70

ΛΡΧ

(35,7%)

(1,4%)

(37,1%)

(4,3%)

(21,4%)

(100%)

Προς την κατεύθυνση ερμηνείας των παραπάνω αποτελεσμάτων της διμεταβλητής ανάλυσης, που αναφέρεται στη σχέση που παρατηρείται ανάμεσα στα «δημογραφικά χαρακτηριστικά» και τη « συμβολή των κοινωνικών θεσμών στην Περιβαλλοντική Αγωγή των
Ενηλίκων », συνηγορεί και η παραγοντική ανάλυση, καθώς ο παράγοντας F2 (βλ. παράρτημα) τον οποίο ονομάσαμε «κοινωνικές συναρτήσεις των περιβαλλοντικών προβλημάτων»
με τη συγκέντρωση των φορτίων που παρουσίασε, αποτελεί μια ενότητα συσχετιζόμενων
μεταβλητών που συνίσταται από :

124

• την οικογένεια
• τις κοινωνικές πρωτοβουλίες

· τα περιβαλλοντικά προβλήματα Ακράτας

• την εκπαίδευση

· τη νομοθεσία

• τα χαρακτηριστικά του περιβαλλοντικά

· τον αριθμό μελών της οικογένειας

υπευθύνου πολίτη
Η ανάλυση των πιο πάνω μεταβλητών μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως :
Οι οικογένειες με ένα - δύο μέλη, θεωρούν πως στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων της Ακράτας ιδιαίτερη σημασία έχουν οι κοινωνικοί θεσμοί οικογένεια και εκπαίδευση, ενώ λιγότερη οι θεσμοί νομοθεσία και κοινωνικές πρωτοβουλίες.
Ο παράγοντας F2 αντιπροσωπεύει το 15,341% της διασποράς των τιμών (πιν.35 παράρτημα).
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β. Δημογραφικά Δεδομένα και Σημαντικές Πλευρές Περιβαλλοντικής
Αγωγής

Αναφορικά με την επίδραση της εκπαίδευσης στην Περιβαλλοντική Αγωγή των ενηλίκων
τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης στην ερώτηση « ποιες πλευρές της Περιβα/.λοντικής Αγωγής θεωρείτε σημαντικές» παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 14
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΕΥΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

1η ΕΠΙ-

2η ΕΠΙ-

3η ΕΠΙ-

4η ΕΠΙ-

5η ΕΠΙ-

6η ΕΠΙ-

7η

ΛΕΝ

ΣΥΝΌ-

ΛΟΓΗ

ΛΟΓΗ

ΛΟΓΗ

ΛΟΓΗ

ΛΟΓΗ

ΛΟΓΗ

ΕΠΙ-

ΑΠΑ-

ΛΟ

ΛΟΓΗ

ΝΤΗΣΑΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΣΕΩΝ

149Ν
(49,7%)

ΥΑΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

45Ν

57Ν

(15%)

(19%)

47Ν
(15,7%)

55Ν
(18,3%)

15Ν(5%)

17Ν

17Ν

300

(5,7%)

(5.7%)

(100%)

113Ν
(37.7%)

53Ν
(17,7%)

41Ν
(13,7%)

3 ON
(10%)

3 ON
(10%)

68Ν
(22,7%)

57Ν

11Ν

24Ν

300

(19%)

(3,7%)

(8%)

(100%)

IN
(0,3%)

2Ν

2Ν

(0,7%)

(0,7%)

286Ν
(95,3%)

(100%)

16Ν

IN

15Ν

300

(5,3%)

(3%)

(5%)

(100%)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

41Ν

90Ν

(13,7%)

(30%)

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

39Ν

71Ν

(13%)

(23,7%)

ΑΛΛΟ

9Ν
(3%)

2Ν

29Ν

300

(7%)

(9,7%)

(100%)

300

Από τη μελέτη του πιο πάνω πίνακα διαπιστώνουμε πως τα υποκείμενα θεωρούν την παροχή γνώσεων ως την πιο σημαντική πλευρά της Περιβαλλοντικής Αγωγής. Ακολουθούν
στην προτίμηση τους η υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων καθώς και η απόκτηση
εμπειριών.
Τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης στην ίδια ερώτηση παρουσιάζονται ως εξής:
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται στη σχέση του «φύλου» και:
• της υλοποίησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων (ρ=0,000)
• της απόκτησης εμπειριών (ρ=0,02)

· των σχέσεων με φορείς που ασχολούνται

με

περιβαλλοντικά

θέματα

(ρ-0,027).
• της παροχής γνώσεων (ρ=0,05).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Crosstab
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1,00

Count
% within ΦΥΛΟ
% of Total

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

7,00

14

52

18

14

121

19,0%

1 1 ,6%

43,0%

14,9%

1 1 ,6%

100,0%

8,1%
22

4,9%

18,2%

6,3%

43

61

35

4,9%
2

1

164

13,4%

26,2%

37,2%

21,3%

1,2%

,6%

100,0%

7,7%

15,1%

21,4%

12,3%

,7%

,4%

57,5%

45

57

113

53

16

1

285

% within ΦΥΛ(

15,8%

20,0%

39,6%

18,6%

5,6%

,4%

100,0%

% of Total

15,8%

20,0%

39,6%

18,6%

5,6%

,4%

100,0%

23

ΔΡΑΣ Count
% within ΦΥΛ(
% of Total
Count

42,5%

Cramer' s V=0,296
Από τη μελέτη του πιο πάνω πίνακα διαπιστώνουμε πως και τα δύο «φύλα» δεν εκφράζουν ως πρώτη σημαντική πλευρά της Περιβαλλοντικής Αγωγής την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Όπως προκύπτει από τη μελέτη του συνδυαστικού πίνακα που ακολουθεί και τα δύο φύλα θεωρούν ως σημαντική πλευρά της Περιβαλλοντικής Αγωγής την παροχή γνώσεων (Cramer's V=0,180). Ακολουθούν στην επιλογή των ανδρών η διαφοροποίηση
συμπεριφοράς καθώς και η απόκτηση εμπειριών, ενώ στην επιλογή των γυναικών η υλοποίηση προγραμμάτων καθώς και η απόκτηση εμπειριών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 16
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΦΥΛΟ

ΠΑΡΟΧΗ

ΥΑΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΕΣΗ

ΓΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ

ΣΥΝΌΛΟ

ΦΟΡΕΙΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ

77

23

17

14

2

133

(57,9%)

(17,3%)

(12,8%)

(10,5%)

(1,5%)

(100%)

72

22

24

25

14

157

(45,8%)

(14%)

(15,2%)

(16%)

(8,9%)

(100%)

Προχωρούμε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζοντας τη σχέση που παρατηρείται ανάμεσα στην «ηλικία» και την εκτίμηση των σημαντικών πλευρών της Περιβαλλοντικής Αγωγής.

Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται στη σχέση ανάμεσα στην ηλικία και:
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την παροχή γνώσεων (ρ=0,000)

τη διαφοροποίηση συμπεριφοράς

την υλοποίηση περιβαλλοντικών

(ρ=0,000)

προγραμμάτων (ρ=0,000)

τις σχέσεις με φορείς που ασχο-

την απόκτηση

λούνται με περιβαλλοντικά θέμα-

εμπειριών

τα (ρ=0,002).

ρ=0,000)

( βλ. πτν. 7 παρτημα)
Μια πιο ολοκληρωμένη σχέση της ηλικίας και των πλευρών της Περιβαλλοντικής Αγωγής παρουσιάζει ο πιο κάτω συνδυαστικός πίνακας. Η παροχή γνώσεων θεωρείται απ' όλες
τις ηλικιακές ομάδες ως η σημαντικότερη πλευρά της Περιβαλλοντικής Αγωγής.
Ακολουθεί η υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων, για τα άτομα με ηλικία 18-30
ετών, καθώς επίσης και η διαφοροποίηση συμπεριφοράς, και η απόκτηση εμπειριών σε θέμα
Περιβαλλοντικής Αγωγής.
Τα υποκείμενα με ηλικία 31-40 ετών θεωρούν ως σημαντικές πλευρές της Περιβαλλοντικής Αγωγής της υλοποίηση προγραμμάτων, καθώς και την απόκτηση εμπειριών. Τα υποκείμενα με ηλικία 41-50 ετών θεωρούν ως σημαντικές πλευρές της Περιβαλλοντικής Αγωγής
την απόκτηση εμπειριών, καθώς και τη διαφοροποίηση συμπεριφοράς. Τα υποκείμενα με ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών θεωρούν ως σημαντικές πλευρές της Περιβαλλοντικής Αγωγής
την απόκτηση εμπειριών καθώς και τη διαφοροποίηση της συμπεριφοράς.
ΠΙΝΑΚΑΣ 17
ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ

ΥΑΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΕΣΗ ΜΕ
ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

18-30 ΕΤΩΝ

43 (58,9%)

14(19,1%)

3(4,1%)

13(17,8%)

31-40 ΕΤΩΝ

24 (29,6%)

23 (28,4%)

14(17,3%)

12(14,8%)

8 (9,8%)

81 (100%)

41-50 ΕΤΩΝ

29 (53,7%)

5 (9,2%)

12 (22,2%)

8 (14,8%)

6(11,1%)

54(100%)

> 50 ΕΤΩΝ

53 (69,7%)

3 (3,9%)

12(15,8%)

6 (7,9%)

2 (2,6%)

76(100%)

73 00%)

Συνεχίζουμε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζοντας τη σχέση που παρατηρείται ανάμεσα στο «επίπεδο εκπαίδευσης» και τις πιο κάτω
πλευρές της Περιβαλλοντικής Αγωγής.
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Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται στη σχέση ανάμεσα στο επίπεδο εκπαίδευσης και:
• την παροχή γνώσεων (ρ=0,000)

· τη

• την υλοποίηση προγραμμάτων

διαφοροποίηση

συμπεριφοράς

(ρ=0,000) (βλ. πιν. 8 παράρτημα)

(ρ=0,004)

· τις σχέσεις με φορείς που ασχολούνται

• την απόκτηση εμπειριών (ρ=0,001)

με περιβαλλοντικά θέματα (ρ=0,000)
ΠΙΝΑΚΑΣ 18

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΣΕΩΝ
Crosstab
ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΣΕΩΝ
1,00
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑ} Count
% within ΕΚΠΑΙΔ.
ΛΥΚΕΙΙΟ

ΑΕΙ -ΤΕΙ

Total

2,00

31
83,8%

3,00

4,00

5,00

Total

1
2,7%

2
5,4%

3
8,1%

37
100,0%

% of Total

1 1 ,0%

,4%

,7%

1,1%

13,1%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔ.

48
65,8%

14
19,2%

5
6,8%

4
5,5%

2
2,7%

73
100,0%

% of Total

17,0%

4,9%

1,8%

1 ,4%

,7%

25,8%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔ.

70
40,5%

33
19,1%

49
28,3%

9
5,2%

12
6,9%

173
100,0%

% of Total

24,7%

11,7%

17,3%

3,2%

4,2%

61,1%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔ.

149
52,7%

47
16,6%

55
19,4%

15
5,3%

17
6,0%

283
100,0%

% of Total

52,7%

16,6%

19,4%

5,3%

6,0%

100,0%

Cramer's V=0,270
Από την μελέτη του πιο πάνω πίνακα παρατηρούμε πως όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα
από το επίπεδο εκπαίδευσης τους θεωρούν την παροχή γνώσεων ως την σημαντικότερη πλευρά της Περιβαλλοντικής Αγωγής. Όπως προκύπτει από τον συνδυαστικό πίνακα που ακολουθεί (πιν. 19) τα υποκείμενα με επίπεδο εκπαίδευσης Δημοτικό θεωρούν ως σημαντικές πλευρές της Περιβαλλοντικής αγωγής την υλοποίηση προγραμμάτων καθώς και την απόκτηση εμπειριών. Τα υποκείμενα με επίπεδο εκπαίδευσης Λύκειο θεωρούν ως σημαντικές πλευρές
της Περιβαλλοντικής Αγωγής τη διαφοροποίηση συμπεριφοράς καθώς και την υλοποίηση
προγραμμάτων. Οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι.- Τ.ΕΙ. θεωρούν ως σημαντικές πλευρές της Περιβαλλοντικής Αγωγής την υλοποίηση προγραμμάτων καθώς και την απόκτηση εμπειριών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚ-

ΠΑΡΟΧΗ

ΥΑΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΚΤΗ-

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗ-

ΣΧΕΣΗ ΜΕ

ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΗ ΕΜΠΕΙ-

ΣΗΣΥΜΠΕΡΙ-

ΑΛΛΟΥΣ

ΤΩΝ

ΡΙΩΝ

ΦΟΡΑΣ

ΦΟΡΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ -

3 1 (73,8%)

5(11,9%)

5(11,9%)

1 (2,4%)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ

48(61,5%)

8(10,2%)

4(5,1%)

14(17,9%)

4(5,1%)

78(100%)

ΑΕΙ-ΤΕΙ

70(41,1%)

32(18,8%)

32(18,8%)

24(14,1%)

12(7%)

170(100%)

42(100%)

Προχωρούμε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διμεταβλητής ανάλυσης, παρουσιάζοντας τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην «οικογενειακή κατάσταση» των υποκειμένων
και τις πτυχές της Περιβαλλοντικής Αγωγής.
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται στη σχέση ανάμεσα στην οικογενειακή
κατάσταση και:
• την υλοποίηση προγραμμάτων (ρ=0,039) ( βλ. πιν. 9 παράρτημα)
• την σχέση με φορείς που ασχολούνται με περιβαλλοντικά θέματα (ρ=0,01).
• την παροχή γνώσεων (ρ=0,05)
Από τη μελέτη του πιο κάτω συνδυαστικού πίνακα προκύπτει πως τόσο οι παντρεμένοι,
όσο και οι μη παντρεμένοι, θεωρούν την παροχή γνώσεων ως την πιο σημαντική πλευρά της
Περιβαλλοντικής Αγωγής (Cramer’s V=0,179). Οι παντρεμένοι θεωρούν επίσης ως σημαντικές πλευρές της Περιβαλλοντικής Αγωγής την απόκτηση εμπειριών, τη διαφοροποίηση συμπεριφοράς καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων. Οι μη παντρεμένοι θεωρούν ως σημαντικές πλευρές της Περιβαλλοντικής Αγωγής την υλοποίηση προγραμμάτων, τη διαφοροποίηση συμπεριφοράς καθώς και την απόκτηση εμπειριών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΝΌΛΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

ΠΑΡΟΧΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΑΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΕΣΗ ΜΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ

ΓΝΏΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

93(51,7%)

21 (11,7%)

31 (17,2%)

25(13,9%)

10(5,5%)

180
(100%)

VIH

56(51%)

24(21,8%)

10(9,1%)

14(12,7%)

6 (5,4%)

110

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ

(100%)

Συνεχίζουμε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζοντας την σχέση ανάμεσα στον «αριθμό μελών της οικογένειας » και σε πλευρές της Περιβαλλοντικής Αγωγής.
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται στη σχέση ανάμεσα στον αριθμό μελών της οικογένειας και:
• την παροχή γνώσεων (ρ=0,000)
• την υλοποίηση προγραμμάτων (ρ=0,000)
• την απόκτηση εμπειριών Περιβαλλοντικής Αγωγής (ρ=0,000)
• τη διαφοροποίηση συμπεριφοράς (ρ=0,000) ( βλ.πιν. 10 παράρτημα)
• τις σχέσεις με φορείς που ασχολούνται με περιβαλλοντικά θέματα (ρ=0,000)
• άλλη επιλογή (ρ=0,016).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΣΕΩΝ
Crosstab
ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΣΕΩΝ
1,00
ΑΡΙΘΜΟΣ
1-2 ΜΕΛΗ
ΜΕΛΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
3 ΜΕΛΗ

Count
% Wjthin ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
% of Total

4 ΜΕΛΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Count
ΑΠΟ 4 ΜΕΛΗ
% wjtnjn ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
% of Total

Total

Count
% within ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
η/

r -τ ι

4,00

Total

5,00

27

15

9

53

50,9%
9,5%

,7%

28,3%
5,3%

17,0%
3,2%

100,0%
18,7%

47

12

6

2

67

70,1%

17,9%

9,0%

3,0%

100,0%

16,6%

4,2%

2,1%

,7%

23,7%

50

23

12

11

6

102

49,0%
17,7%

22,5%
8,1%

11,8%
4,2%

10,8%
3,9%

5,9%
2,1%

100,0%
36,0%

25
41,0%

10

22
36,1%

2

2

61

8,8%

16,4%
3,5%

7,8%

3,3%
,7%

3,3%
,7%

100,0%
21,6%

149
52,7%

47
16,6%

55
19,4%

15
5,3%

17
6,0%

283
100,0%

Count
% within ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
% of Total

3,00

2
3,8%

Count
% within ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
% of Total

2,00

ι-«

^Λί

*

ι

Cramer's V=0,257
Όσο αφορά τη σχέση που παρατηρείται ανάμεσα στον αριθμό μελών οικογένειας των
υποκειμένων και την παροχή γνώσεων, από τη μελέτη του πιο πάνω πίνακα διαπιστώνουμε
ότι όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από τον αριθμό μελών των οικογενειών τους, θεωρούν την
παροχή γνώσεων ως τη σημαντικότερη πλευρά της Περιβαλλοντικής Αγωγής.
Όπως προκύπτει από τον συνδυαστικό πίνακα που ακολουθεί (πιν.22) τα άτομα που ανήκουν σε οικογένειες με 1-2 μέλη καθώς και σε οικογένειες με 3 μέλη, θεωρούν την υλοποίηση των Περιβαλλοντικών προγραμμάτων ως σημαντική πλευρά της Περιβαλλοντικής Αγωγής. Τα άτομα που ανήκουν σε οικογένειες με τέσσερα ή και περισσότερα μέλη, θεωρούν ως
σημαντική πλευρά της Περιβαλλοντικής Αγωγής την απόκτηση εμπειριών.

ΛΛ

ΛΠ/
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΥΝΌΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕ-

ΠΑΡΟΧΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΑΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛ-

ΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕ-

ΓΝΏΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

1-2 ΜΕΛΗ

27 (45,7%)

17(28,8%0

4 (6.8%)

5 (8,5%)

6(10.1%)

59(100%)

3 ΜΕΛΗ

47 (63,5%)

10(13,5%)

9(12,1%)

8(10.8%)

74(100%)

4 ΜΕΛΗ

50 (48.5%)

10(9,7%)

29(28,1%)

12(11.6%)

2(1,9%)

103(100%)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

25 (46,3%)

8(14,8%)

8(14,8%)

13 (24%)

ΝΕΙΑΣ

54(100%)

ΑΠΟ 4 ΜΕΛΗ

Προχωρούμε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζοντας τη σχέση ανάμεσα στο «επάγγελμα» και τις ακόλουθες πλευρές της Περιβαλλοντικής Αγωγής.
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στο επάγγελμα και:
• την παροχή γνώσεων (ρ=0,002)

· την απόκτηση εμπειριών (ρ=0,000)

• την υλοποίηση προγραμμάτων

· την διαφοροποίηση συμπεριφοράς

(ρ=0,003)

(ρ=0,000)

• τις σχέσεις με φορείς που ασχολού-

· άλλο (ρ=0,16)

νται με περιβαλλοντικά θέματα
ΠΙΝΑΚΑΣ 23
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ
Crosstab
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ
1,00
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ* ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Count
% within ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ*

3,00

4,00

5,00

6,00

Total

24
18,8%

53
41,4%

14
10,9%

25
19,5%

10
7,8%

2
1 ,6%

128
100,0%

% of Total

8,9%

19,6%

5,2%

9,2%

3,7%

,7%

47,2%

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Count
% wltnin ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ*

5
9,3%

14
25,9%

6
11,1%

14
25,9%

15
27,8%

54
100,0%

% of Total

1 ,8%

5,2%

2,2%

5,2%

5,5%

19,9%

ΑΓΡΟΤΕΣ

Count
% within ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ*

4
26,7%

1
6,7%

9
60,0%

1
6,7%

15
100,0%

1,5%

,4%

3,3%

,4%

5,5%

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Count
% within ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ*
% of Total

4
13,3%
1 ,5%

6
20,0%
2,2%

9
30,0%
3,3%

7
23,3%
2,6%

4
13,3%
1 ,5%

30
100,0%
11,1%

ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

Count
% within ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ*

4
9,1%

16
36,4%

12
27,3%

12
27,3%

1 ,5%

5,9%

4,4%

4,4%

41
15,1%

90
33,2%

41
15,1%

67
24,7%

% of Total

% of Total
Total

2,00

Count
% within ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ*

Cramer'sV=0,231

44
100,0%
16,2%
30
11,1%

2
,7%

271
100,0%
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Από τη μελέτη του προαναφερόμενου πίνακα παρατηρούμε πως η απόκτηση εμπειριών
δεν θεωρείται ως η σημαντικότερη της Περιβαλλοντικής Αγωγής από καμία επαγγελματική
κατηγορία.
Από την μελέτη του πιο κάτω συνδυαστικού πίνακα ( πιν.24) παρατηρούμε πως για όλες
τις κατηγορίες επαγγελμάτων η παροχή γνώσεων βρίσκεται στην πρώτη επιλογή. (Cramer's
V=0,180)
Οι υπάλληλοι θεωρούν ως σημαντικές πλευρές της περιβαλλοντικής αγωγής την υλοποίηση προγραμμάτων, καθώς και την απόκτηση εμπειριών. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θεωρούν ως σημαντικές πλευρές της περιβαλλοντικής αγωγής τη διαφοροποίηση συμπεριφοράς,
ης σχέσεις με περιβαλλοντικούς φορείς, καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων.
Οι αγρότες θεωρούν ως σημαντικές πλευρές την υλοποίηση προγραμμάτων και την απόκτηση εμπειριών. Οι συνταξιούχοι θεωρούν ως σημαντικές πλευρές τη διαφοροποίηση συμπεριφοράς, καθώς και την απόκτηση εμπειριών. Οι μη εργαζόμενοι θεωρούν ως σημαντικές
πλευρές τη διαφοροποίηση συμπεριφοράς, καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 24
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΠΑΡΟΧΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΑΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΕΣΗ ΜΕ

ΓΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΑΛΛΟΥΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

66(50.7%)

25(19.2%)

24 ( 1 8.4%)

9 (6.9%)

6 (4.6%)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ

28 (48.2%)

8(13.8%)

5 (8.6%)

9(15.5%)

8(13.7%)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΑΓΡΟΤΕΣ

8 (47%)

5 (29.4%)

4 (23.5%)

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

21 (51.8%)

2 (5.5%)

4(11.1%)

9 (25%)

ΜΗ

26 (53%)

5(10.2%)

4 (8.2%)

12(24.5%)

ΣΥΝΌΛΟ

ΦΟΡΕΙΣ
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( 1 00%)
58(100%)
17(100%)
36(100%)

2(4.1%)

49(100%)

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Ολοκληρώνουμε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζοντας τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο «εισόδημα» και τις πλευρές της Περιβαλλοντικής Αγωγής.
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Στατισ τική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται στη σχέση του εισοδήματος με :
την παροχή γνώσεων (ρ=0,02)

τη

( βλ. πιν. 11 παράρτημα)

(ρ=0,002)

την

υλοποίηση

οιαφοροποίηση

συμπεριφοράς

τις σχέσεις με φορείς που ασχολούνται

προγραμμάτων

(ρ=0,000)

με περιβαλλοντικά θέματα (ρ=0,000)

την απόκτηση εμπειριών (ρ=0,04)

άλλο(ρ=0,016).

ΠΙΝΑΚΑΣ 25
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Crosstab
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1,00
ΕΙΣΟΔΗΜ/ ΕΩΣ 250.000 ΔΡ Count
% within ΕΙΣΟΔ
% of Total

Total

2,00

3,00

4,00

5,00

13
22,0%
4,6%

15
25,4%
5,3%

15
25,4%
5,3%

14
23,7%
5,0%

1
1,7%
,4%

7,00
1
1,7%
,4%

Total
59
100,0%
21,0%

ΑΠΟ 250.000 450.000 ΔΡΧ

Count
% Within ΕΙΣΟΔ
% of Total

25
16,3%
8,9%

26
17,0%
9,3%

67
43,8%
23,8%

24
15,7%
8,5%

11
7,2%
3,9%

153
100,0%
54,4%

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
450.000 ΔΡΧ

Count
% within ΕΙΣΟΔ
% of Total

3
4,3%
1,1%

16
23,2%
5,7%

31
44,9%
1 1 ,0%

15
21,7%
5,3%

4
5,8%
1,4%

69
100,0%

41
14,6%
14.6%

57
20,3%
20,3%

113
40,2%
40.2%

53
18,9%
18,9%

16
5,7%
5,7%

Count
% within ΕΙ ΣΟΔ
% of Total

24,6%
1
,4%
.4%

281
100,0%
100,0%

Cramer's V=0,195
Από τη μελέτη του πιο πάνω πίνακα διαπιστώνουμε πως όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα
από το εισόδημα τους δεν θεωρούν την υλοποίηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων ως
σημαντική πλευρά της Περιβαλλοντικής Αγωγής .
Από τον συνδυαστικό πίνακα που ακολουθεί (πιν.26) παρατηρούμε ότι όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από το εισόδημα τους θεωρούν την παροχή γνώσεων ως σημαντικότερη
πλευρά της Περιβαλλοντικής Αγωγής. Τα υποκείμενα με χαμηλό μηνιαίο εισόδημα (έως
250.000δρχ), θεωρούν ως σημαντικές πλευρές της Περιβαλλοντικής Αγωγής τη διαφοροποίηση συμπεριφοράς καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων.
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Τα υποκείμενα με μεσαίο μηνιαίο εισόδημα (από 250.000- 450.000 δρχ), θεωρούν ως
σημαντικές πλευρές της Περιβαλλοντικής Αγωγής την απόκτηση εμπειριών καθώς και την
υλοποίηση προγραμμάτων.
Τέλος τα υποκείμενα με υψηλό μηνιαίο εισόδημα ( μεγαλύτερο από 450.000 δρχ.), θεωρούν ως σημαντικές πλευρές της Περιβαλλοντικής Αγωγής τις σχέσεις με περιβαλλοντικούς
φορείς καθώς επίσης τη διαφοροποίηση συμπεριφοράς και την απόκτηση εμπειριών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 26
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΙΣΟΛΗΜΑ

ΠΑΡΟΧΗ

ΥΑΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΓΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

ΛΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗ-

ΣΧΕΣΗ ΜΕ

£Η

ΑΛΛΟΥΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΦΟΡΕΙΣ

ΣΥΝΌΑΟ

69(100%)

ΕΩΣ 250.000 ΔΡΧ.

36(52,1%)

13(18.9%)

3 (4,3%)

17(24,6%0

ΑΠΟ 250.000-450.000

74 (50.3%)

25(17%)

30 (20,4%)

14(9,5%)

4 (2,7%)

147(100%)

ΑΡΧ.
> ΑΠΟ 450.000 ΛΡΧ.

39 (55.7%)

3 (4,3%)

8(11,4%)

8(11,4%)

12(17.1%)

70(100%)

Από την ανάλυση που προηγήθηκε πιο πάνω διαπιστώνουμε πως προκύπτουν ενδείξεις
επιβεβαίωσης υπόθεσης μας σχετικά με το ρόλο και την σημασία της εκπαίδευσης στην Περιβαλλοντική Αγωγή των ενηλίκων.
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3. Η Κατανόηση και Αποδοχή Στοιχείων που Σηματοδοτούν Ένα
Περιβαλλοντικά Υπεύθυνο Πολίτη Σχετίζεται με
Δημογραφικά Δεδομένα
α. Δημογραφικά Δεδομένα και Σημασία Περιβάλλοντος

Αναφορικά με την επίδραση των δημογραφικών δεδομένων στη σημασία που
προσδίδουν τα υποκείμενα στην έννοια περιβάλλον, τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης στην ερώτηση «τι σημαίνει το περιβάλλον για σας» έδειξαν τα ακόλουθα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 27
ΕΝΝΟΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

5Η

ΛΕΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΑΧ

103 (34,3%)

15Ν(5%)

2 IN (7%)

300(100%)

90Ν (30%)

9Ν (3%)

24Ν (8%)

300(100%)

25Ν (8,3%)

53Ν(17,7%)

IN (0,3%)

3Ν(1%)

300(100%)

72Ν (24%)

37Ν(12,3%)

26Ν (8,7%)

3Ν(1%)

2Ν (0,7%)

300(100%)

8Ν (2,7%)

9Ν (3%)

2Ν (0,7%)

47Ν(15,6%)

225Ν (75%)

300(100%)

3^

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ

29Ν (9,7%)

110(36,7%)

65Ν(21,7%)

100(33,3%)

97Ν(32,3%)

121Ν(40,3%)

ΦΥΣΙΚΟ

160(53,3%)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΛΛΟ

9Ν (3%)

ΓΕΙΤΟΝΙΑ
ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

12Ν(4%)

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

ΣΥΝΌΛΟ

4Β

2Η

1"
ΕΠΙΛΟΓΗ
22Ν (7,3%)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όπως φαίνεται από τη μελέτη του πιο πάνω πίνακα τα υποκείμενα θεωρούν ως περιβάλλον το φυσικό καθώς και το ανθρώπινο περιβάλλον. Ακολουθούν στην προτίμηση
τους η γειτονιά καθώς και ο χώρος εργασίας.
Τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζονται ως εξής :
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στο «φύλο» και:
•

τη γειτονιά (ρ=0,039)

•

το φυσικό περιβάλλον (ρ=0,001)

•

ανθρώπινο περιβάλλον (ρ=0,000)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 28
ΦΥΛΟ * ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Crosstabulation
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2,00

1,00
ΦΥΛΟ ΓΥΝΑΙΚΑ

Count

% within ΦΥΛΟ
% of Total
ΑΝΔΡΑΣ

Count

% within ΦΥΛΟ
% of Total
Total

Count
% within ΦΥΛΟ
% of Total

3,00

4,00

5,00

Total

76
57,1%
25,5%

42
31,6%

7
5,3%

7
5,3%

1
,8%

133
100,0%

14,1%

2,3%

2,3%

,3%

44,6%

84
50,9%

30
18,2%

30
18,2%

19
11,5%

2
1 ,2%

165
100,0%

28,2%

10,1%

10,1%

6,4%

,7%

55,4%

160
53,7%

72
24,2%

37
12,4%

26
8,7%

3
1 ,0%

298
100,0%

53,7%

24,2%

12,4%

8,7%

1 ,0%

100,0%

Cramer' s V=0.255
Από τη μελέτη του πιο πάνω πίνακα παρατηρούμε ότι και τα δύο «φύλα» στην ερώτηση "τι σημαίνει το περιβάλλον για εσάς" ανέφεραν το φυσικό περιβάλλον ως πρώτη
επιλογή. Όπως προκύπτει από τη μελέτη του πιο κάτω συνδυαστικού πίνακα έπονται
στην προτίμηση και των δύο φύλων το ανθρώπινο περιβάλλον και η γειτονιά.
ΠΙΝΑΚΑΣ 29
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΦΥΛΟ

ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΧΩΡΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

9
(7,3%)

6
(5%)

ΑΝΔΡΕΣ

13
(8.3%)

6
(5%)

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΣΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΛΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

39
(29,3%)

76
(57,1%)

3
(7,5%)

133
(100%)

58
(35,4%)

84
(50,9%)

6
(17,1%)

167
(100%)

Όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα στην «Ηλικία»,και τη σημασία που προσδίδει στην
έννοια περιβάλλον παρατηρούμε τα εξής :
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στην ηλικία και:
• τη γειτονιά (ρ=0,017)
• το χώρο εργασίας (ρ=0,000)
• το ανθρώπινο περιβάλλον (ρ-0,004)
• το φυσικό περιβάλλον (ρ=0,000)
• άλλο (ρ=0,000)
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Από την μελέτη του τηο κάτω συνδυαστικού πίνακα διαπιστώνουμε ότι τα υποκείμενα με ηλικία 18-30 ετών καθώς και αυτά με ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών, θεωρούν ως σπουδαιότερο το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθεί το ανθρώπινο περιβάλλον και
για ης δύο κατηγορίες ηλικιών.
Τα υποκείμενα με ηλικία 31-40 ετών καθώς και αυτά με ηλικία 41-50 ετών, θεωρούν ως σπουδαιότερο το ανθρώπινο περιβάλλον. Ακολουθεί το φυσικό περιβάλλον και
για τις δύο κατηγορίες ηλικιών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 30
ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΗΛΙΚΙΑ

ΓΕΙΤΟΝΊΑ

ΧΩΡΟΣ ΕΡ-

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

ΦΥΣΙΚΟ

ΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΛΛΟ

ΣΥΝΌΛΟ

18-30 ΕΤΩΝ

7
(9.5%)

1
(1,3%)

18
(24%)

49
(65,3%)

31-40 ΕΤΩΝ

9
(12%)

4
(5.3%)

31
(38,3%)

29
(35,8%)

8
(61,5%)

81
(100%)

41-50 ΕΤΩΝ

2
(3.3%)

4
(6,7%)

28
(46,6%)

25
(41,7%)

1
(1,6%)

60
(100%)

> 50 ΕΤΩΝ

4
(4.7%)

3
(3,5%)

20
(23,8%)

57
(67,9%)

75
(100%)

84
(100%)

Αναφορικά με τη σχέση που παρατηρείται ανάμεσα στο «επίπεδο εκπαίδευσης»
των υποκειμένων και τη σημασία που αποδίδουν στην έννοια περιβάλλον διαπιστώνουμε τα εξής :
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στο επίπεδο εκπαίδευσης και:
• τη γειτονιά (ρ=0,001)
• το χώρο εργασίας (ρ=0,000)
• το ανθρώπινο περιβάλλον (ρ=0,000)
• το φυσικό περιβάλλον (ρ=0,003) ( βλ. πιν. 12 παράρτημα)
• άλλο(ρ=0,02)
Από τη μελέτη του συνδυαστικού πίνακα που ακολουθεί (πιν.31) παρατηρούμε
ότι όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσης τους θεωρούν το φυσικό περιβάλλον ως το σημαντικότερο. Ακολουθούν στην προτίμηση τους το ανθρώπινο
περιβάλλον και η γειτονιά.

139

ΠΙΝΑΚΑΣ 31

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΧΩΡΟΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

ΦΥΣΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΛΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΓΥΜΝΑΣΙΟ

6
(14.2%)

6
(14,2%)

8
(19,4%)

22
(52.2%)

42
( 1 00%)

ΛΥΚΕΙΟ

3
(3.8%)

3
(3.8%)

24
(30%)

48
(60%)

2
(2.5%)

80
( 1 00%)

ΑΕΙ-ΤΕΙ

13
(7,3%)

3
(1,7%)

65
(36,5%)

90
(50.6%)

7
(3.9%)

178
(100%)

Όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα στην «οικογενειακή κατάσταση» των υποκειμένων
και τη σημασία που προσδίδουν στην έννοια περιβάλλον παρατηρούμε τα εξής :
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στην οικογενειακή
κατάσταση και:
• τη γειτονιά (ρ=0,013)
• το χώρο εργασίας (ρ=0,033)
• το φυσικό περιβάλλον (ρ=0,000)
• άλλο (ρ=0,020)
Από τη μελέτη του πιο κάτω συνδυαστικού πίνακα προκύπτει πως τόσο οι
παντρεμένοι όσο και ο ανύπαντροι θεωρούν ως σημαντικότερο το φυσικό περιβάλλον.
Ακολουθούν και για τις δύο κατηγορίες το ανθρώπινο περιβάλλον, ο χώρος
εργασίας και η γειτονιά.
ΠΙΝΑΚΑΣ 32
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΧΩΡΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΣΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ

6
(14,2%)

6
(14.2%)

8
(19,4%)

22
(52,2%)

ΜΗ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ

3
(3.8%)

3
(3,8%)

24
(30%)

48
(60%)

ΑΛΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
42
(100%)

2
(2,5%)

80
(100%)

Αναφορικά με τον «αριθμό μελών των οικογενειών» των υποκειμένων και τη
σημασία που προσδίδουν στην έννοια περιβάλλον παρατηρούμε τα εξής :
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Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στον αριθμό μελών
των οικογενειών και:
• τη γειτονιά (ρ=0,000)
• το χώρο εργασίας (ρ=0,000)
• το ανθρώπινο περιβάλλον (ρ=0,000)
• το φυσικό περιβάλλον (ρ=0,000)
• άλλο (ρ=0,020)
Όπως προκύπτει από την μελέτη του πιο κάτω συνδυαστικού πίνακα τα υποκείμενα
που ανήκουν σε οικογένειες με τρία, τέσσερα ή και περισσότερα μέλη θεωρούν ως σημαντικότερο το φυσικό περιβάλλον.
Ακολουθεί έπειτα και για τις τρεις κατηγορίες το ανθρώπινο περιβάλλον. Τα υποκείμενα που ανήκουν σε οικογένειες με ένα - δύο μέλη θεωρούν ως σημαντικότερο το
ανθρώπινο περιβάλλον.
ΠΙΝΑΚΑΣ 33
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΠΝ ΣΤΗΝ

ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
1-2 ΜΕΛΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΣΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

5

32

23

(8.3%)

(53,3%)

(38,3%)

3 ΜΕΑΗ

2
(2,7%)

4 ΜΕΑΗ

9
(8,7%)

> ΑΠΟ 4 ΜΕΑΗ

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

26

36

6

(35,1%)

(48,6%)

(8.1%)

4
(3,9%)

14

74

2

(13,6%)

(71,8%)

(1.9%)

4

25

27

1

(6,3%)

(39,7%)

(42,8%)

(1.6%)

Αναφορικά με την σχέση που παρατηρείται ανάμεσα στο «επάγγελμα» των υποκειμένων και τη σημασία που προσδίδουν στην έννοια περιβάλλον, διαπιστώνουμε τα
εξής :
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στο επάγγελμα και:
• τη γειτονιά (ρ=0,000)
• το χώρο εργασίας (ρ=0,000)
• το ανθρώπινο περιβάλλον (ρ=0,000) ( βλ. πιν.13 παράρτημα)
• το φυσικό περιβάλλον (ρ=0,000)
• άλλο (ρ=0,000).

ΣΥΝΟΑΟ

60
(100%)

4
(5,4%)

6

.(.
9,5%)

ΑΛΛΟ

74
(100%)
103
(100%)
63
(100%)
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Από τη μελέτη του πιο κάτω συνδυαστικού πίνακα προκύπτει ότι όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες, πλην των ελεύθερων επαγγελματιών θεωρούν το φυσικό περιβάλλον ως σημαντικότερο. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θεωρούν ως σημαντικότερο το ανθρώπινο περιβάλλον.
ΠΙΝΑΚΑΣ 34
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΧΩΡΟΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

ΦΥΣΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

9

9

39

66

8

131

(6,9%)

(6,9%)

(29,8%)

(50,3%)

(6.1%)

(100%)

3

1

34

28

66

(4,5%)

(1,5%)

(51,5%)

(42,4%)

(100%)

ΑΓΡΟΤΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

ΑΛΛΟ

2

2

13

17

(11,7%)

(11,7%)

(76,5%)

(100%)

3

3

30

36

(8,3%)

(8,3%)

(83,4%)

(100%)

7

19

23

1

50

(14%)

(38%)

(46%)

(2%)

(100%)

Αναφορικά με τη σχέση που παρατηρείται ανάμεσα στο «εισόδημα» των υποκειμένων και τη σημασία που προσδίδουν στην έννοια περιβάλλον διαπιστώνουμε τα εξής :
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στο εισόδημα και:
•

το χώρο εργασίας (ρ=0,06)

•

το φυσικό περιβάλλον (ρ=0,001)

•

γειτονιά (ρ=0,000)
Από την μελέτη του πιο κάτω συνδυαστικού πίνακα παρατηρούμε πως όλες οι κα-

τηγορίες εισοδήματος θεωρούν το φυσικό περιβάλλον ως το σημαντικότερο. Ακολουθούν έπειτα το ανθρώπινο περιβάλλον και η γειτονιά.
ΠΙΝΑΚΑΣ 35
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΙΣΟΛΗΜΑ

ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΧΩΡΟΣ
ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ

ΕΩΣ 250.000 ΛΡΧ.

ΑΠΟ 250.000-450.000 ΛΡΧ.

> ΑΠΟ 450.000 ΛΡΧ.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΣΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΛΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

5

4

23

34

3

69

(7,2%)

(5,8%)

(33,3%)

(49,3%)

(4,3%)

(100%)

10

8

51

82

3

154

(6,5%)

(5,2%)

(33,1%)

(53,2%)

(1.9%)

(100%)

7

23

40

70

(10%)

(32,8%)

(57,1%)

(100%)
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β. Δημογραφικά Δεδομένα και Εκτίμηση Σημαντικότητας
Περιβαλλοντικών Προβλημάτων

Αναφορικά με την επίδραση των δημογραφικών δεδομένων στην εκτίμηση της
σημαντικότητας των περιβαλλοντικών προβλημάτων τα αποτελέσματα της
μονό μεταβλητής ανάλυσης στην ερώτηση «ποια από τα περιβαλλοντικά προβλήματα
της εποχής θεωρείται ως πιο σημαντικά» έδειξαν τα ακόλουθα :
ΠΙΝΑΚΑΣ 36
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
Ν

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

ΘΕΤΙΚΗ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΔΕΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ

Ν
79 (26,3%)

Ν
220 (73,3%)

Ν
1 (3,1%)

300(100%)

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

109(36,3%)

189(63%)

2 (0,7%)

300(100%)

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΔΑΣΩΝ

109(36.3%)

191 (63,7%)

300(100%)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

21 (7%)

279 (93%)

300(100%)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

15(5%)

285 (95%)

300(100%)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΡΥΠΑ ΟΖΟΝΤΟΣ

56(18,7%)

244(81,3%)

300(100%)

ΜΟΛΥΝΣΗ ΠΟΤΑΜΩΝ

166(55,3%)

221 (73,6%)

300(100%)

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

77 (25,7%)

221 (73,6%)

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

54(18%)

246 (82%)

ΜΕΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

18(6%)

267 (89%)

33(11%)

267 (89%)

122 (40,7%)

176(58,6%)

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

2 (0,7%)

300(100%)
300(100%)

15 (5%)

300(100%)

ΠΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΗ

300(100%)

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΗΧΟ-ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ

2 (0.7%)

300(100%)

ΡΥΠΑΝΣΗ

Από τη μελέτη του πίνακα προκύπτει πως τα υποκείμενα θεωρούν ως πιο
σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα τη μόλυνση των ποταμών, την ηχοατμοσφαιρική ρύπανση καθώς επίσης τις διαταραχές των οικοσυστημάτων και τα
ραδιενεργά απόβλητα.
Τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζουν την πιο κάτω εικόνα :
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Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στο «φύλο» και
• τη Χρήση φυτοφαρμάκων (ρ=0,000)
• το φαινόμενο του θερμοκηπίου (ρ=0,016)
• τα απορρίμματα (ρ=0,016)
• την τρύπα του όζοντος (ρ=0,02)
• την τουριστική ανάπτυξη (ρ=0,02)
• την μόλυνση των ποταμών (ρ=0,028)
• την προστασία της δημόσιας υγείας (ρ=0,033).
ΠΙΝΑΚΑΣ 37
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΜΟΛΥΝΣΗ ΠΟΤΑΜΩΝ ΛΙΜΝΩΝ

ΜΟΛΥΝΣΗ ΠΟΤΑΜΩΝ ,
ΛΙΜΝΩΝ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΦΥΛΟ

Total

ΓΥΝΑΙΚΑ

Count
% within ΦΥΛΟ
% of Total

50
37,6%
16,7%

83
62,4%
27,7%

133
100,0%
44,3%

ΑΝΔΡΑΣ

Count
% within ΦΥΛΟ

84
50,3%

83
49,7%

167
100,0%

% of Total

28,0%

27,7%

55,7%

134
44,7%
44,7%

166
55,3%
55,3%

300
100,0%
100,0%

Total

Count
% within ΦΥΛΟ
% of Total

Cramer’s V=0,127
Από τη μελέτη του πιο πάνω πίνακα παρατηρούμε ότι και τα δύο φύλα θεωρούν
ως

σημαντικότερο

προκύπτει
θεωρούν

από
ως

περιβαλλοντικό

τον

συνδυαστικό

σημαντικά

πρόβλημα
πίνακα

περιβαλλοντικά

τη
που

μόλυνση
ακολουθεί

προβλήματα

την

ης πυρκαγιές των δασών καθώς και το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

των

ποταμών-

(πιν.38)
ήχο-

και

λιμνών.
τα

ατμοσφαιρική

δύο

Όπως
φύλα

ρύπανση,
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ΠΙΝΑΚΑΣ 38
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΦΥΛΟ

ΡΑΔΙΕΝΕ
ΡΓΑ

ΛΙΑΤΑΡΑ
ΧΕΣ

ΠΥΡΚΑΓ
ΙΕΣ

ΑΠΟΒΛΗ

01Κ/ΜΑ

ΔΑΣΩΝ

ΤΑ

ΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑ
ΣΙΑ

ΤΟΥΡΙΣΤ
ΙΚΗ

ΤΡΥΠΑ
ΟΖΟΝ

ΜΟΛΥ
ΝΣΗ

ΦΑΙΝΟ
ΜΕΝΟ

ΑΠΟΡΡ
ΙΜΜΑ

Δ.ΗΜ.

ΑΝΑΠΤΥ

ΤΟΣ

ΠΟΤΑ

ΘΕΡΜ

ΤΑ

ΥΓΕΙΑΣ

ΞΗ

ΜΩΝ

Ο-

ΜΕΙΩΣΗ
ΦΥΣ1ΚΩ

ΥΠΕΡ.
ΠΛΗΘΥ

ΧΡΗΣ
Η

Ν

ΣΜΟΣ

ΦΥΤΟ

Η

Φ.

ΡΥΠΑ

ΠΟΡΩΝ

ΚΗΠΙΟ

ΓΥΝΑΙ
ΚΕΣ

30
(92,2%

52
(39,7%)

42
(31.6%)

(10,5%)

ΑΝΔΡ

49
(29,3%)

57
(34,1%)

67
(40,1%)

(4,2%)

ΕΣ

14

7

3β

ΓΗΣ

ΗΧΟΑΤΜ/Κ

ΝΣΗ

11
(8,3%)

83
(62,4%)

1!

27

49

(24,8%)

16
(12%)

14

(12,8%)

(10,5%)

(8,3%)

(20.3%)

(37.1%)

4
(2,4%)

39
(23,4%)

83
(49,7%)

44
(26,7%

38
(22,8%)

19
(11,4%)

7
(4,2%)

6
(3,6%

74
(44,3%)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ : 133Ν

17

ΑΝΔΡΕΣ

: 167Ν

ΣΥΝΟΛΟ : 300Ν

Όσον αφορά τη σχέση που παρατηρείται ανάμεσα στην «ηλικία» και τα
περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής, τα αποτελέσματα της διμεταβλητής
ανάλυσης έδειξαν τα ακόλουθα :
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στην ηλικία και:
• το φαινόμενο του θερμοκηπίου (ρ=0,000)
• τον υπερπληθυσμό της γης (ρ=0,000)
• τα ραδιενεργά απόβλητα (ρ=0,001)
• τα απορρίμματα (ρ=0,01)
• τη μόλυνση ποταμών, λιμνών, ακτών (ρ=0,01)
• την ήχο - ατμοσφαιρική ρύπανση (ρ=0,016)
• τις διαταραχές του οικοσυστήματος (ρ=0,005)
την τουριστική ανάπτυξη (ρ=0,004)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 39
ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΜΟΑΥΝΣΗ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΙΜΝΩΝ

ΜΟΛΥΝΣΗ ΠΟΤΑΜΩΝ ,
ΛΙΜΝΩΝ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΗΛΙΚΙΑ*

18-30 ΕΤΩΝ

31 -40 ΕΤΩΝ

Count
% within ΗΛΙΚΙΑ*

35
46,7%

40

75

53,3%

100,0%

% of Total

11,7%

13,3%

25,0%

Count
% within ΗΛΙΚΙΑ*

22
27,2%

59

81

72,8%

100,0%

7,3%

19,7%

27,0%

29
48,3%

31

60

51,7%

100,0%

9,7%

10,3%

20,0%

Count
% within ΗΛΙΚΙΑ*

48
57,1%

36

84

42,9%

100,0%

% of Total

16,0%

12,0%

28,0%

134
44,7%

166

300

55,3%

100,0%

Λ Λ -r°L

m; ·}<>/,,

mn no/.

% of Total
41 -50 ΕΤΩΝ

Count
% within ΗΛΙΚΙΑ*
% of Total

> 50 ΕΤΩΝ

Total

Total

Count
% within ΗΛΙΚΙΑ*
% of Tntal

Cramer' s V= 0,229
Από τον πιο πάνω πίνακα προκύπτει ότι όλες οι ηλικιακές κατηγορίες θεωρούν ως
σημαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα τη μόλυνση των ποταμών λιμνών. Εξαίρεση
παρατηρείται στα άτομα με ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών.
Από τη μελέτη του συνδυαστικού πίνακα που ακολουθεί (πιν.40) παρατηρούμε ότι
τα υποκείμενα με ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών θεωρούν ως πιο σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα την ήχο- ατμοσφαιρική ρύπανση. Θεωρούν επίσης ως σημαντικά
περιβαλλοντικά προβλήματα τη μόλυνση των ποταμών καθώς και τα ραδιενεργά απόβλητα.
Τα υποκείμενα με ηλικία 18-30 ετών καθώς και αυτά με ηλικία 31-40 ετών, θεωρούν ως σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα τις πυρκαγιές των δασών. Τέλος τα υποκείμενα με ηλικία 41-50 ετών θεωρούν ως σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα τις
διαταραχές των οικοσυστημάτων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 40
ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΗΛΙΚΙΑ

ΡΑΛΙΕ.Ν

ΛΙΑΤΑΡΑΧ

ΠΥΡΚΑ

ΠΡΟΣΤ

ΤΟΥΡΙΣ

ΤΡΥΠΑ

ΜΟΛΥΝΣ

ΦΑΙΝΟ

ΑΠΟΡΡΙ

ΜΕΙΩΣΗ

ΥΠΕΡΠ

ΧΡΗΣΗ

ΗΧΟ-

ΕΡΓΑ

ΕΣ

ΠΕΣ

ΑΣ ΙΑ Λ.

T1KH

ΟΖΟΝΤΟΣ

Η

ΜΕΝΟ

ΜΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚίΙΝ

Λ. ΓΗΣ

ΦΥΤΟΦ.

ΑΤΜ/

ΑΠΟΒΛ

ΟΙΚ/ΜΑΤ

ΑΑΣΠΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤ

ΠΟΤΑΜΠ

ΘΕΡΜΟ

ΗΤΑ

ΟΣ

ΥΞΗ

Ν

ΚΗΠΙΟ

Ρ Υ Π ΑΝ

Υ

ΣΗ

ΠΟΡΠΝ

ΚΗ

ετών

13
(17.3%)

30
(41,1%)

36
(48%)

2
(2,7%)

1
(1,3%)

19
(25,3%)

40
(53,3%)

33
(44%)

6
(8%)

6
(8%)

1
(1.3%)

7
(9,3%)

(40%)

31-40
ετών

13
( 1 6%)

32
(39.5%)

34
(42%)

7
(8,6%)

10
(12,3%)

11
(13.6%)

59
(72,8%)

19
(23,5%)

12
(14,8%)

15
( 1 8,5%)

6
(7.4%)

8
(9.9%)

20
(25%)

41-50
ετών

21
(35%)

29
(48,3%)

13
(21,7%

8
( 1 3.3%

1
(1.7%)

7
(11,7%)

31
(51,7%)

7
(12,1%

13
(21,7%)

4
(6,7%)

10
(16,7%)

3
(5%)

32
(53.3%)

32
(38,6%)

18
(21,4%)

26
(31%)

4
(4,8%)

3
(3,6%)

19
(22,6%)

36
(42,9%)

18
(21,4%

23
(27,4%)

8
(9,5%)

1
( 1 .2%)

15
(17,9%)

38
(45.2%)

18-30

>50 ετών

18-30 ετών : 75Ν

41-50 ετών : 60Ν

31-40 ετών : 81Ν

>50 ετών

ΣΥΝΟΛΟ : 300Ν

: 84 Ν

Σε συνάρτηση με τη σχέση που παρατηρήθηκε ανάμεσα στο «επίπεδο
εκπαίδευσης» των υποκειμένων και την εκτίμηση για τα σημαντικότερα
περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής, τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης
έδειξαν τα εξής:
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στο επίπεδο εκπαίδευσης
και:
• τις διαταραχές οικοσυστημάτων (ρ=0,000) (βλ. πιν.14 παράρτημα )
• τη χρήση φυτοφαρμάκων (ρ=0,000)
• τη τουριστική ανάπτυξη (ρ=0,000)
• την τρύπα του όζοντος (ρ=0,022)
• το φαινόμενο του θερμοκηπίου (ρ=0,003)
• τις πυρκαγιές των δασών (ρ=0,039).
Από την μελέτη του παρακάτω συνδυαστικού πίνακα προκύπτει ότι τα υποκείμενα
με επίπεδο εκπαίδευσης Δημοτικό Γυμνάσιο, θεωρούν ως σημαντικότερο
περιβαλλοντικό πρόβλημα τις πυρκαγιές των δασών. Θεωρούν επίσης ως σημαντικά
περιβαλλοντικά προβλήματα τις διαταραχές του οικοσυστήματος καθώς και την ηχοατμοσφαιρική ρύπανση. Τα υποκείμενα με επίπεδο εκπαίδευσης Λύκειο καθώς και οι
απόφοιτοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. θεωρούν ως σημαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα την
μόλυνση των ποταμών. Οι απόφοιτοι Λυκείου θεωρούν ως σημαντικά περιβαλλοντικά
προβλήματα τις πυρκαγιές των δασών καθώς και την ήχο- ατμοσφαιρική ρύπανση.
Οι απόφοιτοι A.E.I.- T.E.I, θεωρούν ως σημαντικά προβλήματα τις διαταραχές
του οικοσυστήματος και την ήχο- ατμοσφαιρική ρύπανση.

j _>
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ΠΙΝΑΚΑΣ 41
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΕΚ/Σ ΗΣ

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΑΠΟΒΛΗ-

ΟΙΚ/ΜΑ

ΔΑΣΩΝ

ΤΑ

ΤΟΣ

9
(21%)

17
(40,5%)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΤΡΥΠΑ
ΟΖΟ-

ΜΟΛΥΝΣΗ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΑΠΟ Ρ
ΡΙΜ-

ΜΕΙΩΣΗ

Δ.

ΑΝΑΠΤΥ-

ΝΤΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΞH

ΠΟΤΑ-

ΘΕΡΜΟ-

ΜΑ-

ΦΥΣΙ-

Λ.

ΜΩΝ

ΚΗΠΙΟΥ

ΤΑ

ΚΩΝ

ΓΗΣ

ΥΠΕΡΠ

ΧPHΣH
ΦΥΤΟΦ.

ΗΧΟΑΤΜ/ΚΗ
ΡΥΠΑΝΣΗ

ΠΟΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ-

21
(50%)

3
(7,1%)

8

3

(19%)

( 1 1 ,9%)

18
(42,9%)

2
(4,8%)

ΓΥΜΝΑ-

9
(21,4

2
(4,8%)

1
(2,4

(23,8%)

10

19
(45,2%)

15
( 1 8.8%)

29
(36,3%)

%)

%)

ΙΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ

26
(32,9%)

ΑΕΙ-ΤΕΙ

44
(24,7%)

13
(16.3%)

33
(41,3%)

79

55

(44,9%)

(30,9%)

3

23
(28.8%)

43
(53,8%)

26
(32,5%)

10
(12,5

6
(7,5%)

5
(6,3

7

28

105

49

35

25

12

(3,9%)

(15,7%)

(59%)

(27,8%)

(19,7

(14%)

(6,7

(6,3%)

13
(7,3%)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ : 42Ν

ΑΕΙ-ΤΕΙ

: 178Ν

ΛΥΚΕΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

: 300Ν

:80Ν

8

75

(4.5%)

(42.4%)

Συνεχίζουμε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζοντας τη σχέση ανάμεσα στην «οικογενειακή κατάσταση» των υποκειμένων και
την εκτίμηση που έχουν για τα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής.
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στην οικογενειακή κατάσταση και:
•

τις πυρκαγιές των δασών (ρ=0,000)

τις διαταραχές του οικοσυστήματος (ρ=0,05).

•

τα απορρίμματα (ρ=0,000)

την ήχο- ατμοσφαιρική ρύπανση (ρ=0,05).

•

τον υπερπληθυσμό της γης (ρ=0,004).
ΠΙΝΑΚΑΣ 42
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΛΥΝΣΗ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΙΜΝΩΝ

ΜΟΛΥΝΣΗ ΠΟΤΑΜΩΝ ,
ΛΙΜΝΩΝ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ

ΜΗ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ

Count
% within ΟΙΚΟΓ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*
% of Total
Count
% within ΟΙΚΟΓ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*

% of Total
Total

Count
% within ΟΙΚΟΓ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*
% of Total

ρ=0,467 Cramer1 s V= 0,042

Total

87

101

188

46,3%

53,7%

100,0%

29,0%

33,7%

62,7%

47

65

112

42,0%

58,0%

100,0%

15,7%

21 ,7%

37,3%

134

166

300

44,7%

55,3%

100,0%

44 7%

55 3%

100.0%
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Από την μελέτη του παρακάτω συνδυαστικού πίνακα (πιν. 43) προκύπτει ότι τόσο
οι παντρεμένοι όσο και οι μη παντρεμένοι θεωρούν ως σημαντικότερο περιβαλλοντικό
πρόβλημα την μόλυνση των ποταμών. Επίσης θεωρούν ως σημαντικά προβλήματα την
ήχο- ατμοσφαιρική ρύπανση καθώς και τις διαταραχές του οικοσυστήματος. Παρ' ότι
τα δεδομένα του πίνακα (42) δεν παρουσιάζουν στατιστική σημαντικότητα γίνεται σαφές ότι ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση των υποκειμένων, το πρόβλημα
της μόλυνσης των ποταμών- λιμνών φαίνεται να απασχολεί τους ερωτώμενους.
ΠΙΝΑΚΑΣ 43
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΟΙΚ.
ΚΑΤ/ΙΗ

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ

ΛΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΑΠΟ-

ΟΙΚ/ΜΑ

ΑΑΣΩΝ

ΒΛΗΤΑ

ΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΤΡΥΠΑ
ΟΖΟ-

ΜΟΛΥΝΣΗ ΠΟ-

ΦΑΙΝΟΜΕ-

Δ.

ΑΝΑΠΤΥ-

ΝΤΟΣ

ΤΑΜΩΝ

ΘΕΡΜΟΚΗ-

ΥΓΕΙΑΣ

ΞΗ

ΝΟ

ΑΠΟΡΡΙ
ΜΜΑΤΑ

ΜΕΙΩΣΗ
ΦΥΣΙΚΩΝ

Υ-

ΧΡΗ-

ΠΕΡΠΑ.

ΣΗ

ΠΟΡΩΝ

ΓΗΣ

ΠΙΟΥ

ΗΧΟΑΤΜ/Κ

ΦΥ-

Η

ΤΟΦ.

PΥ

ΠΑΝΣΗ

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ

59

75

43

14

7

31

101

38

47

20

17

23

78

(31.6%)

(39,9%)

(22,9%)

(7,4)

(3,7%)

(16.5%)

(53,7%)

(20,4%)

(25%)

(10.6%)

(9%)

12.3%

(41.7%)

ΜΗ ΠΑΝΤΡΕΜΕ-

20

34

8

13

1

10

45

(7,1%)

(58%)

39
(34.8%)

7

(6,3%)

25
(22,3%)

65

(30,9%)

66
(58, 9%)

7

(17.9%)

(6,3%)

(11,6%)

(0,9%)

8,9%

(40.2%)

ΝΟΙ

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ : 187Ν
ΜΗ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ : 112Ν
ΣΥΝΟΑΟ

: 299Ν

Προχωρούμε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διμεταβλητής ανάλυσης
παρουσιάζοντας τη σχέση ανάμεσα στον «αριθμό μελών της οικογένειας» των υποκειμένων και την εκτίμηση που έχουν για τα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής.
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στον αριθμό μελών της
οικογένειας και:
• τις διαταραχές οικοσυστήματος (ρ=0,05)
• τις πυρκαγιές των δασών (ρ=0,005)
• την προστασία της δημόσιας υγείας (ρ=0,000)
• την τουριστική ανάπτυξη (ρ=0,016)
• την τρύπα του όζοντος (ρ=0,003)
• τη μόλυνση των ποταμών, λιμνών, ακτών (ρ=0,000)
•

το φαινόμενο των θερμοκηπίων (ρ=Ο,ΟΟΙ)

•

τα απορρίμματα (ρ=0,002)

•

τον υπερπληθυσμό της γης (ρ=0,003)

•

την ηχο-ατμοσφαιρική ρύπανση (ρ=0,002).
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Από τη μελέτη του πιο κάτω συνδυαστικού πίνακα παρατηρούμε ότι όλα τα
υποκείμενα ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών των οικογενειών τους θεωρούν ως
πιο σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα τη μόλυνση των ποταμών. Ακολουθούν οι
πυρκαγιές των δασών για τα υποκείμενα που ανήκουν σε οικογένειες με 1-2 μέλη.
Όλες οι άλλες κατηγορίες οικογενειών θεωρούν, ως σημαντικά περιβαλλοντικά
προβλήματα τις διαταραχές των οικοσυστημάτων καθώς και τις πυρκαγιές των δασών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 44
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΑΡΙΘΜ.
ΜΕΛΩΝ

ΛΙΑΤΑΡΑΧ
ΕΣ

ΠΥΡΚΑ
ΠΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙ
Α Δ.

ΤΟΥΡΙΣΤΙ
ΚΗ

ΤΡΥΠΑ
ΟΖΟΝΤ

ΜΟΛΥΝΣ
Η

ΦΑΙΝΟΜΕ
NO

ΟΙΚ/ΝΕΙΑ

ΟΙΚ/ΜΑΤΟ

ΑΑΣΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞ

ΟΣ

ΠΟΤΑΜΩ

ΘΕΡΜΟΚ

ϊ

Σ

Ν

ΗΠΙΟΥ

6
(10%)

46
(76,7%)

8(13,3%)

10

41

(13,5%)

1-2 Μέλη

ΡΑΛΙΕΝΕΡΓΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

11(1 8,3%)

3 Μέλη

Η

20
(33,3%)

32
(53,3%

32

30

(44,4%)

(40,5%

14(18,9%)

6(10%)

13
(17,6%)

ΑΠΟΡΡΙ
ΜΜΑΤΑ

ΜΕΙΩΣΗ
ΦΥΣΙΚΩΝ

ΥΠΕΡΠ
Λ.

ΠΟΡΩΝ

ΓΗΣ

ΧΡΗΣΗ
ΦΥΤΟΦ.

8
(13,3%)

J

10

(5%)

(16,7%)

15

18

8(10,8%)

(55,4%)

(20,3%)

(24,3%)

31
(30,1%)

42
(40,8%)

40
(39,6%)

9
(8,7%)

15
(14,6%)

11

15

(10.7%

(14.6%)

9

37

14

19

7(11,1%)

6

3

(14,3%)

(58,7%)

(22,2%)

(30,2%)

(9,5%)

(4.8%)

1
( 1 ,4%)

5
(6.8%)

'
4 Μέλη

> 4 Μέλη

30 (29,4%)

30
(29,1%)

29
(28,2%

6
(5,8%)

8 (7,8%)

27

18
(28,6%

2

1 (1,6%)

24(38,1%)

(42,9%)

1-2 ΜΕΛΗ : 60Ν
3 ΜΕΛΗ : 74Ν

(3,2%)

4 ΜΕΛΗ : 102Ν
>4ΜΕΛΗ : 63Ν

Συνεχίζουμε την

ΣΥΝΟΛΟ :299Ν

διμεταβλητή ανάλυση με την παρουσίαση της

σχέσης που
παρατηρείται ανάμεσα «στο επάγγελμα» και τα περιβαλλοντικά προβλήματα της
εποχής.
Στατιστική σημαντικότητα (α>0,05) παρατηρείται στο επάγγελμα και:
•

τις διαταραχές οικοσυστήματος (ρ=0,000)

•

τις πυρκαγιές των δασών (ρ=0,002)

•

την τουριστική ανάπτυξη (ρ=0,000)

•

το φαινόμενο του θερμοκηπίου (ρ=0,000)

•

τα απορρίμματα (ρ=0,000)

•

τον υπερπληθυσμό της γης (ρ=0,012)

•

τη χρήση φυτοφαρμάκων (ρ=0,000)

150

Από τη μελέτη του πιο κάτω συνδυαστικού πίνακα διαπιστώνουμε ότι οι υπάλληλοι, οι
συνταξιούχοι και οι μη εργαζόμενοι θεωρούν ως σημαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα τη μόλυνση των ποταμών. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και οι αγρότες
θεωρούν ως σημαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα τις πυρκαγιές των δασών. Οι
υπάλληλοι θεωρούν ως σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα τις διαταραχές των
οικοσυστημάτων, ενώ οι υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες την ήχο- ατμοσφαιρική
ρύπανση.
ΠΙΝΑΚΑ 45
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΔ.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΤΡΥΠΑ
ΟΖΟ-

ΜΟΛΥΝΣΗ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΑΠΟΒΛΗ-

ΟΙΚ/ΜΑΤ

ΔΑΣΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤ

ΝΤΟΣ

ΠΟΤΑ-

ΘΕΡΜΟΚ

ΦΥΣΙ-

Λ.

Η

ΤΑ

ΟΣ

ΜΏΝ

ΗΠΙΟΥ

ΚΩΝ

ΓΗΣ

ΡΥ-

33
(25,4%)

71
(54,2%)

35
(26,7%)

10
(7,6%)

21
(16%)

65
(49,6%)

38
(29%)

16
(12,2%)

21
(16%)

14

25

25

6

10

42

11

29

(21,1%)
7
(41,2%)

(37,9%)
12
(70,6%)

(9,1%)
3
(17,6%)

(15,2%)
2
(11,8%)

(63,6%)
7
(41,2%)

16
(24,2%)

7

(37,9%)
3
(17,6%)

9
(13,6%)

(10,6%)
1
(5,9%)

(16.7%)

(43,9%
6
(35.3%

ΥΞΗ

ΑΠΟΡΡΙ
ΜΜΑΤΑ

ΜΕΙΩΣΗ

Υ
ΠΕΡΠ

ΧΡΗΣΗ
ΦΥΤΟΦ.

ΠΟΡΩ.Ν
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΑΓΡΟΤΕΣ

ΣΥΝΤ/ΧΟ1

ΛΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

6
(16,7%)
19
(38%)

11
(8,4%)

4
(23,5%)

1
(5,9%)

5
(29,4%)

Η.ΧΟΑΤΜ/Κ

ΠΑΝΣΗ

10
(7,6%

12

S[

(9.2%

(39.2%)

1
(5,9%

1

18

1

12

20

4

14

3

10

16

(2,8%)
9
(18,8%)

(50)
19
(38%)

(2,8%)
1
(2%)

(33,3%)
11
(22%)

(55,6%)
32
(64%)

(11,1%)
25
(52,1%)

(38,9%)
3
(6%)

(8,3%)
1
(2%)

(27.8%)

(44.4%
21
(42%i

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
:131Ν
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ : 66Ν
ΑΓΡΟΤΕΣ
: 17Ν

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ
ΣΥΝΟΛΟ

7

(14%)

: 36Ν
: 50Ν
: 300Ν

Ολοκληρώνουμε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διμεταβλητής ανάλυσης
παρουσιάζοντας την σχέση ανάμεσα στο «εισόδημα» και την εκτίμηση για τα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής.
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στο επάγγελμα και:
• τις διαταραχές του οικοσυστήματος (ρ==0,046)
• τις πυρκαγιές των δασών (ρ=0,000)
• τη μόλυνση των ποταμών - λιμνών - ακτών (ρ=0,02)
• τη μείωση των φυσικών πόρων (ρ=0,006)
Από την μελέτη του παρακάτω συνδυαστικού πίνακα προκύπτει πως τα υποκείμενα
με μεσαίο μηνιαίο εισόδημα (από 250.000- 450.000δρχ.), καθώς και αυτά με υψηλό
μηνιαίο εισόδημα (μεγαλύτερο από 450.000 δρχ.) θεωρούν ως πιο σημαντικό περιβαλ-
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λοντικό πρόβλημα τη μόλυνση των ποταμών. Τα υποκείμενα με χαμηλό μηνιαίο εισόδημα (έως 250.000 δρχ.) θεωρούν ως πιο σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα τις πυρκαγιές των δασών. Τα υποκείμενα με χαμηλό καθώς και αυτά με υψηλό μηνιαίο εισόδημα θεωρούν ως σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα την ήχο- ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ τα υποκείμενα με μεσαίο εισόδημα θεωρούν ως σημαντικό περιβαλλοντικό
πρόβλημα τις διαταραχές των οικοσυστημάτων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 46
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΕΙΣΟΛΗΜΑ

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ

ΛΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
ΑΑΣΩΝ

ΑΠΟ-

ΟΙΚ/ΜΑΤ

ΒΛΗΤΑ

ΟΣ

16

18 (26.9%)

ΠΡΟΣΤ
ΑΣ ΙΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΤΡΥΠΑ
ΟΖΟ-

ΜΟΛΥΝΣΗ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΝΤΟΣ

ΠΟΤΑΜΠΝ

28

10
(14,5%)

10

4

(14,5%)

(5,8%)

ΛΗΜ.

ΑΝΑ-

ΥΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΞΗ

41
(59.4%)

7
(10.1%)

4

44
(28%)

(5,1%)

20

6 (8,6%)

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΜΕΙΩΣΗ

ΥΠΕΡΠΑ.

ΘΕΡΜΟΚ

ΦΥΤΙ-

ΓΗΣ

ΗΠΙΟΥ

ΚΩΝ

ΧΡΗΣΗ
ΦΥΤΟΦ.

Η
ΡΥ-

ΠΟΡΩΝ
Έως
250.000 δρχ.

(23,2%)

Από
250.000-

46
(29.5%)

68 (43.3%)

17
(24.3%)

23 (32.9%)

8

(5.8%)

9
(13%)

11
(7%)

25

85

25

(54,1%)

46
(29,7%)

29

(15,9%)

(18,5%)

(15,9%)

18

49
(70%)

17
(24,3%)

13
(18,6%)

4
(5,7)

(40,6%)

ΗΧΟΑΤΜ/Κ

ΠΑΝΣΗ
2
(2.9%)

117,4%)

34
(49,3%)

16
10,2

14
(8,9%)

(35.3%)

12

55

450.000 δρχ.
> 450.000

(28.6%)

ΕΩΣ 250.000 ΔΡΧ
ΑΠΟ 250.000- 450.000 ΑΡΧ.

(25,7%)

69Ν
156Ν

> ΑΠΟ 450.000 ΔΡΧ
ΣΥΝΟΛΟ

7(10%)

70Ν
295Ν

Προς την κατεύθυνση ερμηνείας των παραπάνω αποτελεσμάτων της διμεταβλητής
ανάλυσης, που αναφέρεται στη σχέση που παρατηρείται ανάμεσα στα «δημογραφικά
χαρακτηριστικά» και την εκτίμηση των «σημαντικότερων προβλημάτων της εποχής»
συνηγορεί και η παραγοντική ανάλυση, καθώς οι παράγοντες F1, και F6 (βλ. παράρτημα) τους οποίους ονομάσαμε « επαγγελματική κατάσταση και περιβαλλοντικά προβλήματα» με τη συγκέντρωση φορτίων που παρουσίασαν, αποτελούν μια ενότητα μεταβλητών που συνίσταται για τον μεν (F1) από :
•

τη διαταραχή οικοσυστήματος

•

την εταιρία προστασίας χελώνας

•

τη γνώση, πληροφόρηση, περιβαλλοντική υπευθυνότητα

•

την εκπαίδευση

•

την επαγγελματική κατάσταση

για τον δε (F6) από :
•

την τουριστική ανάπτυξη

•

την υλοποίηση προγραμμάτων

•

τις πυρκαγιές των δασών

•

το εισόδημα

(47.1%)
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•

την οικογενειακή κατάσταση
Η ανάλυση των προαναφερόμενων παραγόντων μας οδηγεί στην διαπίστωση πως

οι υπάλληλοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.Τ.Ε.Ι.) θεωρούν ως σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα την διαταραχή του οικοσυστήματος. Έχουν επίσης γνώση, πληροφόρηση και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Τέλος γνωρίζουν την εταιρεία προστασίας χελώνας.
Οι μη παντρεμένοι με μηνιαίο εισόδημα μεγαλύτερο των 450.000 δρχ. δεν θεωρούν
σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα την τουριστική ανάπτυξη και τις πυρκαγιές
των δασών.
Ο παράγοντας F1 αντιπροσωπεύει το 8,206% της διασποράς των τιμών, ενώ ο παράγοντας F6 αντιπροσωπεύει το 37,832% της διασποράς των τιμών (βλ. πιν.35 παράρτημα)
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γ. Δημογραφικά Δεδομένα και Κατανόηση - Αποδοχή Στοιχείων που
Σηματοδοτούν Ένα Περιβαλλοντικά Υπεύθυνο Πολίτη

Αναφορικά με την επίδραση των δημογραφικών δεδομένων στην κατανόηση και
αποδοχή στοιχείων που σηματοδοτούν ένα περιβαλλοντικά υπεύθυνο πολίτη, τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης στην ερώτηση « ποιες οικολογικές οργανώσεις
διεθνείς και ελληνικές γνωρίζετε» έδειξαν τα ακόλουθα :
ΠΙΝΑΚΑΣ 47
ΓΝΩΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
GREEN PEACE
W.W.F.

ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ

283Ν
(94,3%)

16Ν

IN

300

(5,4%)

(0,3%)

(100%)

23 7Ν
(79%)

62

IN

(20,7%)

(0,3%)

300
(100%)

72Ν

227

IN

(24%)

(75,7%)

(0,3%)

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ

87Ν

212

IN

(29%)

(70,7%)

(0,3%)

Ε.Κ.Β.Υ.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ

73Ν

226

IN

(24,3%)

(75,4%)

(0,3%)

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

59Ν

240

IN

(19,7%)

(80%)

(0,3%)

129Ν
(43%)

170

IN

(56,7%)

(0.3%)

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Από τον πιο πάνω πίνακα προκύπτει ότι τα υποκείμενα γνωρίζουν σε υψηλό ποσοστό την GREEN PEACE, το WWF, καθώς και την εταιρεία προστασίας χελώνας.
Τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζονται ως εξής :
Στατιστική σημαντικότητα (α≤0,05) παρατηρείται ανάμεσα στο «φύλο» και:
•

την οικολογική κίνηση Πάτρας (ρ=0,025)

•

την οικολογική κίνηση Καλαμάτας (ρ=0,05)

•

την εταιρεία προστασίας χελώνας (ρ=0,05)

•

την GREEN PEACE (p=0,03)

•

το WWF (ρ=0,05)

300
(100%)
300
(100%)
300
(100%)
300
(100%)
300
(100%)
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Από την μελέτη του συνδυαστικού πίνακα που ακολουθεί προκύπτει ότι τόσο οι
άνδρες όσο και οι γυναίκες γνωρίζουν σε υψηλό ποσοστό την Green_Peace καθώς και
το W.W.F. Ακολουθεί και για τις δύο ομάδες η γνώση της εταιρείας προστασίας χελώνας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 48
ΦΥΑΟ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΦΥΛΟ

GREEN

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ

WWF

PEACE

Ε.Κ.Β.Υ.

ΠΑΤΡΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΑΙΑ
ΠΕΡ/ΚΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Κ1ΝΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΧΕΛΩΝΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ
ΓΥΝΑΙΚΑ

124
(93,9%)

100
(75.8%)

40 (30,3%)

35 (26,5%)

26(19,7%)

15(11.4%)

50 (37.9%)

ΑΝΔΡΑΣ

159
(95,2%)

137
(82%0

32(19,2%)

52(31,1%)

47(28,1%)

44 (26.3%)

79(47.3%)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 132Ν

ΑΝΔΡΕΣ 167Ν

ΣΥΝΟΛΟ 299Ν

Συνεχίζουμε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζοντας τη σχέση ανάμεσα στην «ηλικία» και την γνώση των οικολογικών οργανώσεων.
Από την μελέτη του παρακάτω συνδυαστικού πίνακα προκύπτει ότι τα υποκείμενα
όλων των ηλικιακών κατηγοριών γνωρίζουν την Green Peace και το W.W.F. Ακολουθεί
για όλες τις κατηγορίες ηλικιών η γνώση της Εταιρείας προστασίας χελώνας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 49
ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΗΛΙΚΙΑ

GREEN

WWF

ΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

PEACE

Ε.Κ.Β.Υ.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΡ/ΚΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΤΑ-

ΚΙΝΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΚΙΝΉΣΗ

ΠΑΤΡΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΙΑΣ
ΧΕΛΩΝΑΣ

18-30 ΕΤΩΝ

72 (96%)

63 (84%)

19(25,3%)

17(22,7%)

26 (34,7%)

16(21,3%)

31 (41,3%)

31-40 ΕΤΩΝ

75 (93,8%)

61 (76.3%)

14(17,5%)

17(21,3%)

14(17,5%)

17(21.3%)

40 (50%)

41-50 ΕΤΩΝ

53 (88.3%)

53 (88,3%)

11 (18,3%)

28 (46,7%)

14 (23,3%)

8(13,3%)

26 (43.3%)

> 50 ΕΤΩΝ

83 (98,8%)

60(71,4%)

28 (33,3%)

25 (29,8%)

19 (22,6%)

18(21,4%)

32(38.!%)

18-30 ΕΤΩΝ
31-40 ΕΤΩΝ

: 75Ν
:80Ν

41-50 ΕΤΩΝ
>50 ΕΤΩΝ

: 60Ν
: 84Ν

ΣΥΝΟΛΟ: 299Ν

Προχωρούμε την παρουσίαση της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζοντας τη
σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο «επίπεδο εκπαίδευσης» και την γνώση των οικολογικών οργανώσεων.
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Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στο επίπεδο εκπαίδευσης
και:
•

την Green Peace (p=0,002)

•

το WWF (ρ=0,000)

•

την Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ρ=0,027)

•

το Ε.Κ.Β.Υ, (ρ=0,004)

•

την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κορινθιακού (ρ=0,006)

•

την Οικολογική Κίνηση Καλαμάτας (ρ=0,004)

•

την εταιρεία προστασίας χελώνας (ρ=0,004).
Από τη μελέτη του πιο κάτω πίνακα παρατηρούμε ότι όλα τα υποκείμενα ανεξάρ-

τητα από το μορφωτικό τους επίπεδο γνωρίζουν το W.W.F. Μάλιστα ανερχομένου του
μορφωτικού τους επιπέδου ανέρχεται και η γνώση του WWF.

ΠΙΝΑΚΑΣ 50
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ WWF

WWF
0X1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*

ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*

ΑΕΙ -ΤΕΙ

Total

Total
22

42

6,7%

52,4%
7,4%

100,0%
14,0%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*
% of Total

18
22,5%
6,0%

62

80

77,5%
20,7%

100,0%
26,8%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*
% of Total

24
13,6%
8,0%

153

177

86,4%
51,2%

100,0%
59,2%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*

62
20,7%

237

299

79,3%
79,3%

100,0%
100,0%

% of Total
ΛΥΚΕΙΙΟ

20
47,6%

ΝΑΙ

% of Total

20,7%

Cramer' s V=0,284
Από την μελέτη του συνδυαστικού πίνακα που ακολουθεί (πιν.51), παρατηρούμε
πως όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσης τους γνωρίζουν την
Green Peace και την WWF. Ακολουθεί η γνώση της εταιρείας προστασία χελώνας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 51
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
GREEN
PEACE

ΕΠΙΠΕΛΟ
ΕΚ/Σ ΗΣ

WWF

ΟΙΚΟΑΟΓ/ΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ

Ε.Κ.Β.Υ.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΡ/ΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΙΝΉΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΛΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΧΕΛΩΝΑΣ
16
(38.1%)

ΠΑΤΡΑΣ
ΛΗΜΟΤΙΚΟΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ

ΑΕΙ-ΤΕΙ

35

22

14

18

5

3

(83,3%)

(5.4%)

(33,3%)

(42.9%)

(11.9%)

(7.1%)

29 (36,3%)

77

62

11

13

(96,3%)

(77.5%)

(13,8%)

(16,3%)

10

20

(12.5%)

(25%)

171

153

47

56

39

46

93

(96.6%)

(86,4%)

(26,6%)

(31.6%)

(22%)

(26%)

(52.5%)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ : 42Ν
ΛΥΚΕΙΟ
:80Ν

ΑΕΙ-ΤΕΙ
ΣΥΝΟΛΟ

: 177Ν
: 299Ν

Όσον αφορά την σχέση ανάμεσα στην «οικογενειακή κατάσταση» και την γνώση
των οικολογικών οργανώσεων τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης έδειξαν τα
εξής : Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στην οικογενειακή
κατάσταση και την γνώση :
• της Green Peace (p=0,004)
• του WWF (ρ=0,004).
• της εταιρίας προστασίας χελώνας (ρ=0,04)
• τουΕ.Κ.ΒΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ 52
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ TOY E.K.B.Y.

EKBY
0X1
ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ

ΜΗ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ

Count
% within ΟΙΚΟΓ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*
% of Total
Count
% within ΟΙΚΟΓ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*
% of Total

Total

Count
% within ΟΙΚΟΓ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*
% of Total

ΝΑΙ

Total

118

69

187

63,1%

36,9%

100,0%

39,5%

23,1%

62.5%

94

18

112

83,9%

16,1%

100,0%

31,4%

6,0%

37,5%

212

87

299

70,9%

29,1%

100,0%

70,9%

29,1%

100,0%

Από τη μελέτη του πιο κάτω συνδυαστικού πίνακα παρατηρούμε ότι και οι δύο κατηγορίες σε υψηλά ποσοστά γνωρίζουν την GREEN PEACE και το W.W.F. Ακολουθεί
η γνώση της εταιρίας χελώνας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 53
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

GREEN
PEACE

WWF

OIKO.VKH
ΚΙΝΗΣΗ

Ε.Κ.Β.Υ.

ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΤΑΣΤ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΕΡ/ΚΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΧΕΛΩΝΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ

ΑΣΗ
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ

178

158

43

69

33

43

79

(95,2%)

(84,5%)

(23%)

(36,9%)

(17,6%)

(23%)

(42,2%)

ΜΗ

105

79

18

40

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ

(16,1%)

(35,7%)

16
(14,3%)

50

(93,8%)

29
(25,9%)

(70,5%)

(44,6%)

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ : 187
ΜΗ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ: 112
ΣΥΝΟΑΟ
: 299

Προς την κατεύθυνση ερμηνείας των παραπάνω αποτελεσμάτων της διμεταβλητής
ανάλυσης, που αναφέρεται στη μελέτη της σχέσης που παρατηρείται ανάμεσα στα «δημογραφικά χαρακτηριστικά» και τη «γνώση των περιβαλλοντικών οργανώσεων», συνηγορεί και η παραγοντική ανάλυση καθώς και ο παράγοντας F1 (βλ. παράρτημα) τον οποίο ονομάσαμε "επαγγελματική κατάσταση και περιβαλλοντική γνώση" με τη συγκέντρωση των φορτίων που παρουσίασε, αποτελεί μια ενότητα συσχετιζόμενων μεταβλητών που συνίσταται από:
•

την διαταραχή του οικοσυστήματος

•

την εταιρεία προστασίας χελώνας

•

την γνώση, πληροφόρηση, περιβαλλοντική υπευθυνότητα

•

την εκπαίδευση

•

την επαγγελματική κατάσταση
Η ανάλυση των πιο πάνω μεταβλητών μας οδηγεί στην διαπίστωση πως οι υπάλλη-

λοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (A.E.I.-Τ.Ε.Ι.) έχουν
γνώση της εταιρίας προστασίας χελώνας. Θεωρούν επίσης ως σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα τη διαταραχή του οικοσυστήματος, έχουν γνώση και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.
Ο παράγοντας F1 αντιπροσωπεύει το 8,206% της διασποράς των τιμών (βλ. πιν.35
παράρτημα).
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δ. Δημογραφικά Δεδομένα και Στοιχεία που Απαιτούνται για να Γίνουμε
Περιβαλλοντικά Υπεύθυνοι Πολίτες
Αναφορικά με την επίδραση των δημογραφικών δεδομένων στην αντίληψη αν αρκεί μόνο η γνώση, πληροφόρηση, ενημέρωση προκειμένου να γίνουμε περιβαλλοντικά
υπεύθυνοι πολίτες τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης στην ερώτηση ««ν
αρκεί μόνο γνώση, πληροφόρηση, ενημέρωση προκειμένου να γίνουμε περιβα/}.οντικά
υπεύθυνοι πολίτες» έδειξαν τα ακόλουθα : Αρνητικά απάντησαν 243 υποκείμενα (81%),
ενώ θετικά απάντησαν 57 υποκείμενα (19%)
Τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζονται ως εξής:
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στην προαναφερόμενη αντίληψη και:
•

την εκπαίδευση (ρ=0,001) ( βλ. πιν.14 παράρτημα)

•

τον αριθμό μελών της οικογένειας (ρ=0,000)

•

την οικογενειακή κατάσταση (ρ=0,27)

•

το επάγγελμα (ρ=0,000)
ΠΙΝΑΚΑΣ 54
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΓΝΩΣΗ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΓΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*

Total

ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣ1Ο

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*
% of Total

39
92,9%
13,0%

3
7,1%
1 ,0%

42
100,0%
14.0%

ΛΥΚΕΙΙΟ

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*
% of Total

54
67,5%
18,0%

26
32,5%
8,7%

80
100,0%
26.7%

ΑΕΙ -ΤΕΙ

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*
% of Total

150
84,3%
50,0%

28
15,7%
9,3%

178
100,0%
59,3%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*

243
81,0%

57
19,0%

300
100.0%

Total

Cramer’s V=0,220
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Από τη μελέτη του προαναφερόμενου πίνακα διαπιστώνουμε ότι όλα τα υποκείμενα θεωρούν πως δεν αρκεί μόνο γνώση, πληροφόρηση και περιβαλλοντική υπευθυνότητα προκειμένου να γίνουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνοι πολίτες.
Από τη μελέτη των σχετικών πινάκων διαπιστώνουμε ότι όλα σχεδόν τα υποκείμενα στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά («εκπαίδευση», «αριθμό μελών οικογένειας», «οικογενειακή κατάσταση» και «επάγγελμα»)
θεωρούν πως δεν αρκεί μόνο γνώση, πληροφόρηση, ενημέρωση προκειμένου να γίνουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνοι πολίτες.
Αναφορικά με την επίδραση των δημογραφικών δεδομένων και την αιτιολόγηση
της απάντησης των υποκειμένων στην προαναφερόμενη ερώτηση τα αποτελέσματα της
μονομεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 55
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΘΕΤΙΚΗ

ΑΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΑΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΟΥΣ.

ΓΝΩΣΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ

29Ν (9,7%)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ

23Ν (7,7%)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ

100Ν(33,3%)

ΧΩΡΟΥΣ ΛΗΨΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

10 IN (33.7%)

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

19Ν(6,3%)

ΣΥΝΟΛΟ

272Ν (90,7%)

28Ν (9.3%)

Από τη μελέτη του πιο πάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υποκείμενα θεωρούν ως
βασικά στοιχεία ενός περιβαλλοντικά υπεύθυνου πολίτη, το προσωπικό ενδιαφέρον καθώς και τη συμμετοχή στους χώρους λήψης αποφάσεων. Ακολουθεί η γνώση, πληροφόρηση και η ενημέρωση.
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Τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης έδειξαν τα ακόλουθα :
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται στη σχέση των προαναφερομένων
στοιχείων με :
. το φύλο (ρ=0,044)
.

την ηλικία (ρ=0,000)

•

την εκπαίδευση (ρ=0,006)

•

την οικογενειακή κατάσταση (ρ=0,000)

•

τον αριθμό μελών της οικογένειας (ρ=0,000)

•

το επάγγελμα (ρ=0,000)

•

το εισόδημα (ρ=0,000)
ΠΙΝΑΚΑΣ 56
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ

Count
% within ΟΙΚΟΓ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*
% of Total

ΜΗ HANTPEMENC Count
% within ΟΙΚΟΓ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*
% of Total
Count
% within ΟΙΚΟΓ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*

ΣΥΜΜΕΤΟ
ΣΕΒΑΣΜΟ Η ΣΤΟΥΣ
ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ
ΤΟ
ΛΗΨΗΣ
ΓΝΩΣΗ.
ΠΕΡΙΒΑΛΛ ΑΠΟΦΑΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦ
Ν
Ν
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ
ΟΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
17
59
49
25
17
10,2%
6,3%

35,3%
21,8%

29,3%
18,1%

15,0%
9,2%

10,2%
6,3%

100,0%
61,6%

6

41

52

4

1

104

5,8%
2,2%

39,4%
15,1%

50,0%
19,2%

3,8%
1,5%

1,0%
,4%

100,0%
38,4%

23

100

101

29

18

271

8,5%

36,9%

37,3%

10,7%

6,6%

100,0%

Cramer' s V= 0,302
Από τη μελέτη του πιο πάνω πίνακα διαπιστώνουμε πως τόσο οι «παντρεμένοι»
όσο και οι «μη παντρεμένοι» θεωρούν ως βασικά στοιχεία ενός περιβαλλοντικά υπεύθυνου πολίτη τη συμμετοχή στους χώρους λήψης αποφάσεων, καθώς και το προσωπικό
ενδιαφέρον.

Total
167
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Από την μελέτη του σχετικού πίνακα που βρίσκεται στο παράρτημα ( πιν.16) προκύπτει πως και τα δύο «φύλα» θεωρούν ως βασικά στοιχεία που πρέπει να διαθέτει ένας
περιβαλλοντικά υπεύθυνος πολίτης το προσωπικό ενδιαφέρον, καθώς και τη συμμετοχή
στους χώρους λήψης αποφάσεων. Ακολουθούν και για τα δύο φύλα η γνώση και η πληροφόρηση.(Cramer’s V= 0.190)
Ελαφρά διαφοροποίηση παρατηρείται ανάμεσα στις διάφορες «κατηγορίες ηλικιών» και την εκτίμηση τους σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να διαθέτει ένας περιβαλλοντικά υπεύθυνος πολίτης. Τα άτομα με ηλικία 18-30 ετών και τα άτομα με ηλικία
41-50 θεωρούν ως βασικό χαρακτηριστικό ενός περιβαλλοντικά υπεύθυνου πολίτη το
προσωπικό ενδιαφέρον, ενώ τα άτομα με ηλικία 31-40 ετών καθώς και αυτά με ηλικία
μεγαλύτερη των 50 ετών θεωρούν ως βασικό χαρακτηριστικό τη συμμετοχή σε χώρους
λήψης αποφάσεων. Ακολουθεί η γνώση και η πληροφόρηση για όλες τις κατηγορίες
ηλικιών. (Cramer’s V= 0,274)
Τα υποκείμενα με επίπεδο εκπαίδευσης Δημοτικό- Γυμνάσιο, καθώς και αυτά με
επίπεδο εκπαίδευσης Λύκειο θεωρούν ως πιο ουσιαστικό στοιχείο ενός περιβαλλοντικά
υπεύθυνου πολίτη τη συμμετοχή στους χώρους λήψεως αποφάσεων, ενώ τα υποκείμενα
με επίπεδο εκπαίδευσης Α.Ε.I.- T.E.I, θεωρούν το προσωπικό ενδιαφέρον. (Cramer’s
V= 0,20)
Ελαφρά διαφοροποίηση παρατηρείται ανάμεσα στις διάφορες «κατηγορίες οικογενειών», καθώς τα υποκείμενα που ανήκουν σε οικογένειες με ένα - δυο μέλη και αυτά
που ανήκουν σε οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα μέλη, θεωρούν ως σημαντικότερο στοιχείο την συμμετοχή στους χώρους αποφάσεων. Τα υποκείμενα που ανήκουν
σε οικογένειες με τρία μέλη και αυτά που ανήκουν σε οικογένειες με τέσσερα μέλη,
θεωρούν ως ουσιαστικότερο στοιχείο το προσωπικό ενδιαφέρον. Cramer’s V= 0,291)
Όλες οι «επαγγελματικές κατηγορίες» θεωρούν ως βασικά στοιχεία ενός περιβαλλοντικά υπεύθυνου πολίτη τη συμμετοχή σε χώρους λήψης αποφάσεων καθώς και το
προσωπικό ενδιαφέρον. Εκτιμούν επίσης ότι ένας περιβαλλοντικά υπεύθυνος πολίτης
πρέπει να διαθέτει γνώση, ενημέρωση και πληροφόρηση. (Cramer’s V= 0,273).
Τα υποκείμενα με μεσαίο (από 250.000 - 450.000δρχ) και υψηλό (μεγαλύτερο από
450.000 δρχ) μηνιαίο εισόδημα, θεωρούν ως βασικό χαρακτηριστικό ενός περιβαλλοντικά υπεύθυνου πολίτη τη συμμετοχή στους χώρους λήψης αποφάσεων, ενώ ακολουθεί στην επιλογή τους το προσωπικό ενδιαφέρον.
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Τα υποκείμενα με χαμηλό ( έως 250.000 δρχ) μηνιαίο εισόδημα, θεωρούν ως βασικό
χαρακτηριστικό ενός περιβαλλοντικά υπεύθυνου πολίτη, το προσωπικό ενδιαφέρον καθώς και τη συμμετοχή στους χώρους λήψης αποφάσεων. (Cramer' s V= 0,315)
Προς την κατεύθυνση ερμηνείας των παραπάνω αποτελεσμάτων της διμεταβλητής
ανάλυσης, που αναφέρεται στη μελέτη της σχέσης που παρατηρείται ανάμεσα στα «δημογραφικά χαρακτηριστικά» και τα «στοιχεία που πρέπει να διαθέτει ένας περιβαλλοντικά υπεύθυνος πολίτης», συνηγορεί και η παραγοντική ανάλυση καθώς ο παράγοντας
FIO

(βλ. παράρτημα) τον οποίο ονομάσαμε «Μόλυνση στοιχείων περιβάλλοντος» με τη

συγκέντρωση των φορτίων που παρουσίασε, αποτελεί μια ενότητα συσχετιζόμενων
μεταβλητών που συνίσταται από:
• την ευαισθητοποίηση των πολιτών
• γνώση, πληροφόρηση, ενημέρωση και περιβαλλοντική υπευθυνότητα
Η ανάλυση των πιο πάνω παραγόντων μας οδηγεί στην διαπίστωση πως τα άτομα
με μηνιαίο εισόδημα μεγαλύτερο των 450.000 δρχ. θεωρούν ότι δεν απαιτούνται δραστηριότητες ευαισθητοποίησης πολιτών, προκειμένου τα άτομα να αποκτήσουν γνώση,
πληροφόρηση και περιβαλλοντική υπευθυνότητα με στόχο τον περιορισμό της μόλυνσης των στοιχείων του περιβάλλοντος.
Ο παράγοντας F10 αντιπροσωπεύει το 54,396% της διασποράς των τιμών. (βλ.
πιν.35 παράρτημα)
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ε. Δημογραφικά Δεδομένα -Τομείς Ανθρώπινης Δραστηριότητας και Εμπειρίες
Περιβαλλοντικής Αγωγής

Αναφορικά με την επίδραση των δημογραφικών μεταβλητών στους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας στους οποίους οι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι ενήλικες μπορούν να μεταφέρουν τις εμπειρίες που απέκτησαν μέσα από τη συμμετοχή τους
σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης στην ερώτηση, «Οι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι ενήλικες σε ποιους τομείς
ανθρώπινης δραστηριότητας μπορούν να μεταφέρουν τις εμπειρίες που απέκτησαν συμμετέχοντας σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής» έδειξαν τα ακόλουθα :
Από τα 300 υποκείμενα του δείγματος 8 (2,7%) ανέφεραν στο φιλικό περιβάλλον,
16 (5,3%) ανέφεραν στο οικογενειακό περιβάλλον, 22 (7,3%) στο εργασιακό περιβάλλον, 18 (6%) στους χώρους εκπαίδευσης, 22 (7,3%) στο κοινωνικό συνδικαλιστικό περιβάλλον, 207 (97,7%) απάντησαν συνδυαστικά.
Τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζονται ως εξής :
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται στη σχέση των προαναφερομένων τομέων και:
•

την εκπαίδευση (ρ=0,000)

•

τον αριθμό μελών οικογένειας (ρ=0,000)

•

το επάγγελμα (ρ=0,000)

•

το εισόδημα (ρ=0,000)

•

ηλικία (ρ=0,000)

•

την οικογενειακή κατάσταση (ρ-0,000)( βλ.πιν.17 παράρτημα)
ΠΙΝΑΚΑΣ 57
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΦΙΛΙΚΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΣΥΛΌΛΟ

ΕΚΠΑΙ-

ΠΕΡΙΒΑ-

ΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛ-

ΠΕΡΙΒΑΛ-

ΚΟ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΔΕΥΤΗΣ

ΑΟΝ

ΑΟΝ

ΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΛΗΜΟΤΙΚΟ

4(10,5%)

8(21,1%)

6(15,8%)

1 (2,6%)

4(10,5%)

15 (39,5%)

38(100%)

ΣΙΟ
ΑΥΚΕΙΟ

3 (3.5%)

1 (1,3%)

4(5,1%)

3 (3,8%)

12(15.4%)

55 (70.5%)

78(100%)

ΑΕΙ -ΤΕ Ι

Ι (6%)

7 (4%)

12 (6,8%)

14 (7,9%)

6 (3,4%)

137(77.4%)

177(100%)

- ΓΥΜΝΑ-
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Από τη μελέτη του προαναφερόμενου συνδυαστικού πίνακα (πιν. 57) διαπιστώνουμε ότι όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από το «επίπεδο εκπαίδευσης» τους θεωρούν
ότι οι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι πολίτες μπορούν να μεταφέρουν τις
εμπειρίες που απέκτησαν μέσα από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα
περιβαλλοντικής αγωγής στο σύνολο των προαναφερόμενων τομέων. Την ίδια άποψη
εκφράζουν όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από την «ηλικία» το,υς (Cramer’s
V=0,251), την «οικογενειακή τους κατάσταση» (Cramer’s V=0,328), τον «αριθμό
μελών της οικογένειας τους» (Cramer’s V=0,285), το «επάγγελμα» (Cramer’s
V=0,325) και το «εισόδημα» τους. (Cramer’ s V=0,245)
Απ' όλα όσα αναφέραμε πιο πάνω καθώς επίσης και από τις αντίστοιχες στατιστικές αναλύσεις διαπιστώνουμε πως υπάρχουν ενδείξεις επαλήθευσης της υπόθεσης μας
σχετικά με την κατανόηση και αποδοχή στοιχείων που σηματοδοτούν ένα περιβαλλοντικά υπεύθυνο πολίτη σε σχέση με δημογραφικά δεδομένα.
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4. Η Αντίληψη των Ενηλίκων για τη Δυνατότητα των Πολιτιστικών Φορέων
Καθώς και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να Συμβάλλουν στην
Υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής στο Χώρο των
Ενήλικων Σχετίζεται με Δημογραφικά Δεδομένα
α. Δημογραφικά Δεδομένα και Αντίληψη Ενηλίκων Σχετικά με τη

Δυνατότητα των Πολιτιστικών Φορέων να Συμβάλλουν στην
Περιβαλλοντική Αγωγή των Ενηλίκων
Αναφορικά με την επίδραση των δημογραφικών δεδομένων στην αντίληψη των ενηλίκων
σχετικά με την δυνατότητα που έχουν οι πολιτιστικοί ή άλλοι φορείς οι οποίοι λειτουργούν
στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συμβάλλουν στην υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής σε ενήλικες, τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης στην
ερώτηση: «Πιστεύετε ότι η Περιβαλλοντική Αγωγή μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από παρεμβάσεις πολιτιστικούς φορείς ή άλλους φορείς οι οποίοι λειτουργούν στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» έδειξαν τα ακόλουθα:
Θετικά απάντησαν 252 υποκείμενα (84%) και αρνητικά 25 υποκείμενα (8,36%). Δεν απάντησαν καθόλου στην ερώτηση 23 υποκείμενα (7,7%).
Τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζονται ως εξής:
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στην προαναφερόμενη αντίληψη
και:
• το «φύλο» (ρ=0,004)

· τον «αριθμό μελών της οικογένειας»
(ρ=0,005)

• την «ηλικία» (ρ=0,012)
• το«επάγγελμα»(ρ=0,000)
• την «εκπαίδευση» (ρ=0,000)
(βλ.πιν. 18 (παράρτημα)
• την οικογενειακή κατάσταση (ρ=0,000)
• το «εισόδημα» (ρ=0,000)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 58
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ* * ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Crosstabulation
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ* ΔΗΜΟΤΙΚΟ - TYMNAZIC Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ1
% of Total

Total

7
16,7%
2,3%

35
83,3%
11,7%

42
100,0%
14,0%

ΛΥΚΕΙΙΟ

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ'
% of Total

15
18,8%
5,0%

65
81,3%
21,7%

80
100,0%
26,7%

ΑΕΙ -ΤΕΙ

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
% of Total

3
1 ,7%
1,0%

175
98,3%
58,3%

178
100,0%
59,3%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ'
% of Total

25
8,3%
8,3%

275
91,7%
91,7%

300
100,0%
100,0%

Total

Cramer' sV=0,291
Από τη μελέτη του πιο πάνω πίνακα παρατηρούμε ότι όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα
από το επίπεδο της εκπαίδευσης τους θεωρούν ότι η Περιβαλλοντική Αγωγή των ενηλίκων
μπορεί να υλοποιηθεί στα πλαίσια λειτουργίας των πολιτιστικών φορέων. Την ίδια άποψη
διατυπώνουν όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά,
«φύλο» (Cramer’s V=0,172), «ηλικία» (Cramer’s V=0,167), «οικογενειακή κατάσταση»
(Cramer’s V=0,942), «αριθμό μελών οικογένειας» (Cramer’s V=:0,222), «επάγγελμα» (Cramer’s V=0,329), «εισόδημα». (Cramer’ s V=0,214)
Αναφορικά με την αιτιολόγηση της απάντησης των υποκειμένων στην προαναφερόμενη
ερώτηση τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης στην ερώτηση «Για οποιαδήποτε
επιλογή σας (ΝΑΙ ή ΌΧΙ) δικαιολογήστε την απάντηση σας» έδειξαν τα ακόλουθα:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 59

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΘΕΤΙΚΗ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΔΕΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΑΟΓΗΣΑΝ

ΛΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΛΝ
ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι πολιτιστικοί φορείς συντονίζουν καλύ-

104Ν(34,7%)

τερα τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με
την προστασία του περιβάλλοντος.
Η Περιβαλλοντική Αγωγή μπορεί να υλο- 38Ν (12,7%)
ποιηθεί μέσα από τα ΚΠΕ που λειτουργούν
στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στους πολιτιστικούς φορείς συμμετέχουν 61Ν(20,3%)
τα πιο ευαισθητοποιημένα άτομα τα οποία
επηρεάζουν θετικά και άλλα άτομα.
Οι συλλογικές προσπάθειες έχουν καλύτε- 49Ν(16,3%)
ρα αποτελέσματα.
17Ν(5,7%)

Η Περιβαλλοντική Αγωγή σε ενήλικες δεν
μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από τη λειτουργία πολιτιστικών ή άλλων φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της Τοκής Αυτοδιοίκησης καθώς διακρίνονται
από έντονο κομματισμό.
ΣΥΝΟΛΟ

252(84%)

Ι7Ν(5,7%)

8Ν(2,6%)

23Ν(7,7%)

Από τη μελέτη του πιο πάνω πίνακα προκύπτει πως τα υποκείμενα θεωρούν ότι οι πολιτιστικοί φορείς έχουν την δυνατότητα να συντονίσουν καλύτερα τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης θεωρούν ότι στους πολιτιστικούς φορείς
συμμετέχουν τα πιο ευαισθητοποιημένα άτομα τα οποία έχουν την δυνατότητα να επηρεάσουν θετικά και άλλους πολίτες.
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Τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζονται ως εξής:
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται στη σχέση των προαναφερόμενων απαντήσεων με :
•

το «φύλο» (ρ=0,000)

•

την «ηλικία» (ρ=0,000)

(ρ=0,000)

•

την « εκπαίδευση» (ρ=0,000)

το «επάγγελμα» (ρ=0,000)

(βλ.πιν.19 παράρτημα)

το «εισόδημα» (ρ=0,000)

•

τον «αριθμό μελών της οικογένειας»

την «οικογενειακή κατάσταση»
(ρ=0,000)
ΠΙΝΑΚΑΣ 60
ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΗΛΙΚΙΑ*

Total

1,00

Count
% within ΗΛΙΚΙΑ*
% of Total

ΟΙ
ΠΟΛΠΊΣΤΙΚ
ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΖ
ΟΥΝ
ΚΑΛΥΤΕΡ
Α ΤΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΟ
ΥΛΙΕΣ
23
32,4%
8,5%

2,00

Count
% within ΗΛΙΚΙΑ*
% of Total

32
49,2%
11,8%

14
21,5%
5,2%

5
7,7%
1,8%

8
12,3%
3,0%

6
9,2%
2,2%

65
100,0%
24,0%

3,00

Count
% within ΗΛΙΚΙΑ*
% of Total

16
27,6%
5,9%

7
12,1%
2,6%

10
17,2%
3,7%

23
39,7%
8,5%

2
3,4%
,7%

58
100,0%
21,4%

4,00

Count
% within ΗΛΙΚΙΑ*
% of Total
Count
% within ΗΛΙΚΙΑ*
% of Total

34
44,2%
12,5%
105
38,7%
38,7%

8
10,4%
3,0%
38
14,0%
14,0%

18
23,4%
6,6%
61
22,5%
22,5%

16
20,8%
5,9%
50
18,5%
18,5%

1
1,3%
,4%
17
6,3%
6,3%

77
100,0%
28,4%
271
100,0%
100,0%

Cramer’sV=0,291

ΜΕΣΑΑΠΟ
ΤΑΚΠΕ
9
12,7%
3,3%

ΣΥΜΜΕΤΕΧ
ΟΥΝ ΤΑ ΠΙΟ
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ
ΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΑΤΟΜΑ
28
39,4%
10,3%

ΟΙ
ΣΥΛΛΟΠΚΕΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΟΧΙ , ΓΙΑΤΙ
ΕΣ ΕΧΟΥΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΕΝΤΟΝΟ ΤΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ
ΜΑΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
3
8
4,2%
11,3%
1,1%
3,0%

Total
71
100,0%
26,2%
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Από τη μελέτη του προαναφερόμενου πίνακα διαπιστώνουμε ότι τα άτομα με ηλικία από
18-30 ετών πιστεύουν στην δυνατότητα των πολιτιστικών φορέων να συμβάλλουν στην υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων σε ενήλικες, καθώς συμμετέχουν σε αυτούς τα πιο
συνειδητοποιημένα άτομα. Επίσης σε υψηλό ποσοστό θεωρούν ότι οι πολιτιστικοί φορείς έχουν την δυνατότητα να συντονίσουν καλύτερα τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων σε ενήλικες. Τα άτομα με ηλικία 31 -40 ετών καθώς και αυτά με ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών, θεωρούν ότι οι πολιτιστικοί φορείς έχουν τη
δυνατότητα να συντονίσουν καλύτερα τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την υλοποίηση
περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Τα άτομα με ηλικία 41-50 ετών;θεωρούν ότι οι συλλογικές
προσπάθειες έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Θεωρούν επίσης ότι στους πολιτιστικούς φορείς
συμμετέχουν τα πιο συνειδητοποιημένα άτομα.
Τόσο οι «άνδρες» όσο και οι «γυναίκες» εκτιμούν ότι οι πολιτιστικοί φορείς έχουν την
δυνατότητα να συντονίσουν τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής σε ενήλικες. Οι γυναίκες-επίσης-Βεωρούν.ότι το ρόλο αυτό
μπορούν να τον αναλάβουν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ενώ οι άνδρες εκτιμούν ότι στους πολιτιστικούς συλλόγους συμμετέχουν τα πιο συνειδητοποιημένα στα περιβαλλοντικά προβλήματα άτομα, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν και άλλους πολίτες (Cramer’s V=0,303).
Όπως προκύπτει από τη μελέτη του σχετικού πίνακα που βρίσκεται στο παράρτημα
(πιν. 19) τα υποκείμενα απόφοιτοι Δημοτικού- Γυμνασίου θεωρούν ότι στους πολιτιστικούς
συλλόγους συμμετέχουν τα πιο συνειδητοποιημένα στα περιβαλλοντικά προβλήματα άτομα,
ενώ τα υποκείμενα απόφοιτοι Λυκείου καθώς και οι απόφοιτοι A.E.I.- T.E.I, θεωρούν ότι οι
φορείς οι οποίοι λειτουργούν στα πλαίσια της Τοπικές Αυτοδιοίκησης έχουν τη δυνατότητα
να συντονίσουν καλύτερα ης πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την Περιβαλλοντική Αγωγή
των ενηλίκων (Cramer’s V=0,366).
Τόσο οι «παντρεμένοι» όσο και οι «ανύπαντροι» εκτιμούν ότι οι πολιτιστικοί φορείς έχουν την δυνατότητα για καλύτερο συντονισμό των πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την
εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Αγωγής στους ενήλικες. Την ίδια άποψη με την προαναφερόμενη διατυπώνουν όλες οι κατηγορίες υποκειμένων ανεξάρτητα από τον αριθμό μελών των
οικογενειών τους (Cramer’s V=0,282).
Οι υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και οι μη εργαζόμενοι θεωρούν on οι
πολιηστικοί φορείς έχουν την δυνατότητα να συντονίσουν καλύτερα ης πρωτοβουλίες που
σχετίζονται με την Περιβαλλοντική Αγωγή των ενηλίκων. Οι αγρότες εκτιμούν on στους πο-
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λιτιστικούς φορείς συμμετέχουν τα πιο ευαισθητοποιημένα στα περιβαλλοντικά θέματα άτομα, ενώ οι συνταξιούχοι θεωρούν ότι οι συλλογικές προσπάθειες επιφέρουν πάντοτε καλύτερα αποτελέσματα (Cramer’ s V=0,219).
Όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα .από TO «εισόδημα» τους διατυπώνουν την άποψη ότι οι
πολιτιστικοί φορείς έχουν την δυνατότητα να συντονίσουν καλύτερα τις πρωτοβουλίες που
σχετίζονται

με την

Περιβαλλοντική

Αγωγή

των ενηλίκων. (Cramer’s

V=0,218).

Προς την κατεύθυνση ερμηνείας των παραπάνω αποτελεσμάτων της διμεταβλητής ανάλυσης συνηγορεί και η παραγοντική ανάλυση καθώς και ο παράγοντας F8 (βλ. παράρτημα)
τον οποίο ονομάσαμε «Αποτελεσματικότητα περιβαλλοντικής δράσης πολιτιστικών φορέων»
αποτελεί μια ενότητα συσχετιζόμενων μεταβλητών που συνίσταται από:
•

Τη προστασία της δημόσιας υγείας.

•

Τη χρήση φυτοφαρμάκων.

•

Την περιβαλλοντική αγωγή και τους πολιτιστικούς φορείς.

•

Την Green Peace.

Η ανάλυση των πιο πάνω παραγόντων μας οδηγεί στη διαπίστωση, ότι χωρίς να είναι ευδιάκριτη η σχέση του νέου παράγοντα που προέκυψε από την παραγοντική ανάλυση, οι ερωτώμενοι πιστεύουν πως οι συλλογικές πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στα πλαίσια λειτουργίας πολιτιστικών φορέων, μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα προς την κατεύθυνση προστασίας της Δημόσιας Υγείας και του περιορισμού της χρήσης Φυτοφαρμάκων
απ' ότι η Green Peace.
Ο παράγοντας F8 αντιπροσωπεύει το 46,706% της διασποράς των τιμών. (βλ. πίν.35 παράρτημα)
β. Συμβολή φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Περιβαλλοντική

Αγωγή των Ενηλίκων
Αναφορικά με την επίδραση των δημογραφικών δεδομένων στην αντίληψη των ενηλίκων σχετικά με την δυνατότητα που έχουν οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κοινότητες, Δήμοι, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των ενηλίκων σε θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης
στην ερώτηση : «Νομίζετε ότι μπορούν οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κοινότητες, Δήμοι,
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των ενηλίκων σε θέματα
Περιβαλλοντικής Ayωγή» έδειξαν τα ακόλουθα:
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256 υποκείμενα (85,3%) απάντησαν θετικά και 44 υποκείμενα (14,7%) αρνητικά. Τα
αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζονται ως εξής:
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στην προαναφερόμενη αντίληψη και:
•

την «ηλικία» (ρ= 0,018)

·

τον «αριθμό μελών της οικογένειας»

•

την «εκπαίδευση» (ρ = 0,000)

•

την «οικογενειακή κατάσταση»

·

το «επάγγελμα» (ρ = 0,000)

(ρ = 0,001)

·

το «εισόδημα» (ρ = 0,003)

(ρ = 0,002)

ΠΙΝΑΚΑΣ 61
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΤΟΠΙΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛ. ΑΓΩΓΗ
ΟΧΙ
Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*
% of Total
Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*
% of Total
Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*
% of Total
Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*
% of Total

18
42,9%
6,0%
10
12,5%
3,3%
16
9,0%
5,3%
44
14,7%
14,7%

ΝΑΙ
24
57,1%
8,0%
70
87,5%
23,3%
162
91,0%
54,0%
256
85,3%
85,3%

Total
42
100,0%
14,0%
80
100,0%
26,7%
178
100,0%
59,3%
300
100,0%
100,0%

Cramer’s V= 0,324
Από τη μελέτη του πιο πάνω πίνακα προκύπτει πως όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από
το επίπεδο εκπαίδευσης τους θεωρούν πως οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν την δυνατότητα να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των ενηλίκων σε θέματα Περιβαλλοντικής
Αγωγής. Την ίδια άποψη εκφράζουν όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από την «ηλικία» τους
(Cramer’s V=0,183), την «οικογενειακή τους κατάσταση» (Cramer’ s V=0,186), τον «αριθμό
μελών της οικογένειας» τους (Cramer’ s V=0,219), το «επάγγελμα (Cramer’s V=0,312) και
το «εισόδημα» τους. (Cramer’s V=0,200)
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Αναφορικά με την αιτιολόγηση της απάντησης των υποκειμένων στην προαναφερόμενη ερώτηση τα αποτελέσματα της μονό μεταβλητής ανάλυσης στην ερώτηση «Γ/α οποιαδήποτε επιλογή σας (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) δικαιολογείστε την απάντηση σας» έδειξαν τα ακόλουθα:
Από τα 256 υποκείμενα που απάντησαν θετικά 30 (10%) ανέφεραν πως η ευαισθητοποίηση των ενηλίκων σε θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγή να επιτευχθεί μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής, 44 (14,7%) ανέφεραν μέσα από ημερίδες και
εκδηλώσεις, 36 (12%) μέσα από φυλλάδια και προβολή από ταή από τα Μ.Μ.Ε., 106
(35,3%) μέσα από διαδικασίες αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους πολίτες και τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, 39 (13%) μέσα από συνδυασμό των προαναφερόμενων ενώ 1 υποκείμενο (3%) δεν δικαιολόγησε την επιλογή του.
Τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης έδειξαν τα εξής:
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται στη σχέση των προαναφερόμενων απαντήσεων με :
•

την «ηλικία» (ρ = 0,001)

•

την «εκπαίδευση» (ρ= 0,000)

•

την «οικογενειακή κατάσταση» (ρ = 0,000)

•

τον «αριθμό μελών της οικογένειας» (ρ = 0,000)

•

το «επάγγελμα» (ρ = 0,000)

•

το «εισόδημα» (ρ = 0,000)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 62
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ
Crosstab
ΕΠΙΛΟΓΗ

Count
% within ΕΚΠΑΙΔ
% of Total
ΙΟ
Count
% within ΕΚΠΑΙΔ
% of Total
ΕΙ
Count
% within ΕΚΠΑΙΔ
% of Total
Count
% within ΕΚΠΑΙΔ
% of Total

ΜΕΣΩ ΕΚΔΗΛ ΠΙΕΣΗ
MEΣΩ
ΠΡΟΓΡΑ Ω
ΤΩΝ ΜΜΕ
Μ Μ ΑΤΩΝ ΣΕΩΝ
10
2
1
30,3%
6,1%
3,0%
3,9%
,8%
,4%
13
6
8
18,1%
8,3%
11,1%
5,1%
2,4%
3,1%
16
36
18
10,7%
24,0%
12,0%
6,3%
14,1%
7,1%
36
30
44
14,1%
11,8%
17,3%
14,1%
11,8%
17,3%

ΑΛΗΛΕ
ΠΙ
ΔΡΑΣΗ
ΑΝΑΜΕΣ
Α
ΣΤΟΥΣ
ΣΥΝΔΙΑ
ΦΟΡΕΙΣ Σ
Τ.Α.
Total
ΜΟΣ
19
1
33
57,6%
3,0% 100,0%
7,5%
,4%
12,9%
72
34
11
47,2%
15,3% 100,0%
28,2%
13,3%
4,3%
53
150
27
35,3%
18,0% 100,0%
20,8%
58,8%
10,6%
106
39
255
41,6%
15,3% 100,0%
41,6%
15,3% 100,0%

Cramer's V= 0,240
Από τη μελέτη του πιο πάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από το «επίπεδο εκπαίδευσης» τους, θεωρούν πως οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των ενηλίκων σε θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής μέσα από διαδικασίες αλληλεπίδρασης με τους πολίτες.
Από τη μελέτη του σχετικού πίνακα προκύπτει ότι την ίδια άποψη διατυπώνουν και
τα δύο «φύλα», (Cramer’s V= 0,162)
Ο παράγοντας «ηλικία» φαίνεται να μην επηρεάζει στην εκτίμηση των υποκειμένων
σχετικά με την δυνατότητα των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των ενηλίκων σε θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής, καθώς όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από την ηλικία τους θεωρούν ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από
διαδικασίες αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους
πολίτες (Cramer’s V= 0,162).
Την ίδια άποψη με την προαναφερόμενη διατυπώνουν όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα
από την «οικογενειακή τους κατάσταση». (Cramer' s V= 0,294)
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Όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα τα υποκείμενα που ανήκουν σε οικογένειες
με 1-2 μέλη θεωρούν ότι η ευαισθητοποίηση των ενηλίκων σε θέματα Περιβαλλοντικής
Αγωγής μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την προβολή των Μ.Μ.Ε.
Όλες οι άλλες κατηγορίες υποκειμένων, ανεξάρτητα από τον «αριθμό μελών των οικογενειών τους», θεωρούν ότι η ευαισθητοποίηση των ενηλίκων σε θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής μπορεί να επιτευχθεί μέσα από διαδικασίες αλληλεπίδρασης ανάμεσα
στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους πολίτες.(Cramer’s V= 0,304)
Την ίδια θέση με την προαναφερόμενη διατυπώνουν όλες οι «επαγγελματικές κατηγορίες» πλην των ελευθέρων επαγγελματιών. Οι τελευταίοι πιστεύουν πως η ευαισθητοποίηση των ενηλίκων σε θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής μπορεί να υλοποιηθεί μέσα
από εκδηλώσεις. (Cramer’s V= 0,299)
Από τη μελέτη του σχετικού πίνακα που βρίσκεται στο παράρτημα ( πιν.20) προκύπτει πως όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από το «εισόδημα» τους εκτιμούν ότι η ευαισθητοποίησης των ενηλίκων σε θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής μπορεί να υλοποιηθεί μέσα
από

διαδικασίες

αλληλεπίδρασης

με

τους

πολίτες.

(Cramer’

s

V=

0,304)

Προς την κατεύθυνση ερμηνείας των παραπάνω αποτελεσμάτων της διμεταβλητής
ανάλυσης, που αναφέρεται στη μελέτη της σχέσης που παρατηρείται ανάμεσα στα «δημογραφικά χαρακτηριστικά»και τη «Συμβολή των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην
Περιβαλλοντική Αγωγή των Ενηλίκων», συνηγορεί και η παραγοντική ανάλυση καθώς
και οι παράγοντες F5 και F9 (βλ. παράρτημα) τους οποίους ονομάσαμε «Μορφωτικές επιδράσεις και περιβαλλοντικά προβλήματα» και «Προβλήματα οικοσυστήματος και συμβολή
φορέων» με τη συγκέντρωση των φορτίων που παρουσίασαν, αποτελούν μια ενότητα συσχετιζόμενων μεταβλητών που συνίσταται για το μεν F5 από :
•

τη Χρήση φυτοφαρμάκων.

•

τα ΜΜΕ.

•

την τοπική Αυτοδιοίκηση και την Περιβαλλοντική Αγωγή.

•

τις δραστηριότητες και εμπειρίες Περιβαλλοντικής Αγωγής.

•

την οικολογική κίνηση Καλαμάτας.

•

την εκπαίδευση.
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Για το δε F5 από :
•

τη διαταραχή του οικοσυστήματος.

•

τη συμβολή των οικολογικών οργανώσεων.

•

την τοπική Αυτοδιοίκηση και την Περιβαλλοντική Αγωγή.

•

την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

•

τον αριθμό μελών της οικογένειας.

Η ανάλυση του παράγοντα F5 μας οδηγεί στην διαπίστωση πως οι άνδρες με υψηλό
επίπεδο εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.- Τ.Ε.Ι.), χωρίς να αμφισβητούν την δυνατότητα των φορέων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συμβάλλουν στον περιορισμό της χρήσης φυτοφαρμάκων
μέσα από τη συμμετοχή των ενηλίκων σε δραστηριότητες και εμπειρίες Περιβαλλοντικής
Αγωγής, θεωρούν πως τόσο τα Μ.Μ.Ε., όσο και οι οικολογικές κινήσεις μπορούν να έχουν ουσιαστική παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση.
Η ανάλυση του παράγοντα F9 μας οδηγεί στη διαπίστωση ότι οι οικογένειες με έναδύο μέλη θεωρούν πως οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα από συνδυασμό μέτρων (ημερίδες, υλοποίηση εκδηλώσεων, προγραμμάτων, προβολής στα Μ.Μ.Ε.) μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικότερα προς την κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων του οικοσυστήματος, απ' ότι οι οικολογικές οργανώσεις.
Ο παράγοντας F5 αντιπροσωπεύει το 33,065% της διασποράς των τιμών και ο παράγοντας F9 αντιπροσωπεύει το 50,846% της διασποράς των τιμών αντίστοιχα.(βλ .πιν. 35
παράρτημα).
Απ' όλα όσα αναφέραμε πιο πάνω καθώς και από τις αντίστοιχες στατιστικές αναλύσεις, διαπιστώνουμε πως υπάρχουν ενδείξεις επαλήθευσης της υπόθεσης μας σχετικά με
την αντίληψη των ενηλίκων για την δυνατότητα των πολιτιστικών φορέων, καθώς και των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συμβάλλουν στην Περιβαλλοντική Αγωγή των
Ενηλίκων.
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5. Οι Τρόποι Πίεσης από την Μεριά των Ενηλίκων για την Αντιμετώπιση των
Περιβαλλοντικών Προβλημάτων Σχετίζονται με Δημογραφικά Δεδομένα
α. Επίδραση Δημογραφικών Δεδομένων στους Τρόπους - Μέσα Πίεσης που
Χρησιμοποιούν οι Ενήλικες για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών
Προβλημάτων

Αναφορικά με την επίδραση των δημογραφικών δεδομένων στους τρόπους - μέσα πίεσης
που χρησιμοποιούν οι ενήλικες για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, τα
αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης στην ερώτηση « ποιους τρόπους και ποια μέσα
πίεσης προτείνετε να χρησιμοποιούν οι ευαισθητοποιημένοι ενήλικες προκειμένου να εκφράσουν την αντίδραση τους στις οργανωμένες προσπάθειες υποβάθμισης του περιβάλλοντος »
έδειξαν τα ακόλουθα :
40 υποκείμενα (13,3%) ανέφεραν ως τρόπο πίεσης τις ήπιες διαμαρτυρίες, 29 υποκείμενα
(9,7%) ανέφεραν τα υπομνήματα σε φορείς, 67 υποκείμενα (22,3%) ανέφεραν τις δυναμικές
κινητοποιήσεις, 31 υποκείμενα (10,3%) ανέφεραν την αλλαγή στάσης στα περιβαλλοντικά
θέματα, 26 υποκείμενα (8,7%) ανέφεραν πίεση μέσω των Μ.Μ.Ε., 18 υποκείμενα (6%) ανέφεραν ως τρόπο πίεσης τον αποκλεισμό από τη χρήση συγκεκριμένων προϊόντων, 11 υποκείμενα (3,7%) ανέφεραν την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας, 70 υποκείμενα (23,3%)
απάντησαν συνδυαστικά. Δεν απάντησαν 8 υποκείμενα (2,7%).
Τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζονται ως εξής:
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στους τρόπους - μέσα πίεσης και:
•

το «φύλο» (ρ=0,011)

•

την «ηλικία» (ρ=0,000)

•

την «εκπαίδευση» (ρ=0,000) ( βλ. πιν. 21 παράρτημα )

•

την «οικογενειακή κατάσταση» (ρ=0,000)

•

τον «αριθμό μελών οικογένειας»(ρ=0,000)

•

το «επάγγελμα» (ρ=0,000)

•

το «εισόδημα» (ρ=0,000).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 63
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΠΙΕΣΗΣ
ΕΠΑΓ-

ΗΠΙΕΣ

ΥΠΟΜΝΉ-

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ

ΑΛΛΑΓΗ

ΠΙΕΣΗ

ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΛΥΑ-

ΣΥΝΟ-

ΓΕΛΜΑ

ΛΙΑΜΑΡΤΥ-

ΜΑΤΑ Σ Ε

ΚΙΝΉΤΟ-

ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ

ΜΕΣΩ

ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΗΠΙΩΝ ΜΟΡ-

ΣΜΟΣ

ΛΟ

ΡΙΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ

ΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΕΡ/ΚΑ ΘΕ-

Μ.Μ.Ε.

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΦΩΝ ΕΝΈΡ-

ΜΑΤΑ

ΓΕΙΑΣ

ΥΠΑΛΛΗ-

18

13

18

20

15

10

7

27

128

ΛΟΙ

(14.1%)

(10.2%)

(14,1%)

(15,6%)

(11,7%)

(7,8%)

(5,5%)

(21.1%)

(100%)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ

4

2

26

4

3

25

64

(6.3%)

(3,1%)

(40,6%)

(6.3%)

(4,7%)

(39.1%)

(100%)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΑΓΡΟΤΕΣ

ΣΥΝTA-

5

1

5

1

5

17

(29,4%)

(5.9%)

(29,4%)

(5,9%)

(29,4%)

(100%)

5
15.2%)

3

7

6
(18,2%)

6
(18,2%)

ΞΙΟΥΧΟΙ
ΜΗ
ΕΡΓΑΖΟ-

4
(12,1%)

2

33

(9,1%)

(21,2%)

8

10

11

1

(6.1%)

16

50

(16%)

(20%)

(22%)

(2%)

(32%)

( 1 00%)

ΜΕΝΟΙ

Cramer’s V=0,279
Από τη μελέτη του πιο πάνω πίνακα διαπιστώνουμε πως οι υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μη εργαζόμενοι εκτιμούν ότι απαιτείται συνδυασμός των προαναφερόμενων τρόπων- μέσων πίεσης προκειμένου οι ενήλικες να αντιμετωπίσουν τα περιβαλλοντικά
προβλήματα. Οι αγρότες καθώς και οι συνταξιούχοι εκτιμούν πως η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων μπορεί να επιτευχθεί μέσα από δυναμικές κινητοποιήσεις.
Τόσο οι «άνδρες» όσο και οι «γυναίκες» εκτιμούν θεωρούν πως απαιτείται συνδυασμός
των προαναφερόμενων τρόπων - μέσων πίεσης προκείμενου να αντιμετωπιστούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα. (Cramer’s V=0,250)
Τα υποκείμενα που ανήκουν στις δύο πρώτες «ηλικιακές κατηγορίες» εκτιμούν ότι απαιτείται συνδυασμός των προαναφερόμενων τρόπων μέσων πίεσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Τα υποκείμενα με ηλικία 41-50 ετών θεωρούν ότι
μπορούν να αντιμετωπιστούν τα περιβαλλοντικά μέσα από υπομνήματα σε φορείς. Ένας με-

(100%)
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γάλος αριθμός υποκειμένων αυτής της ηλικιακής κατηγορίας αναφέρει επίσης ως τρόπο - μέσο πίεσης τις δυναμικές κινητοποιήσεις.
Τα υποκείμενα με ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών θεωρούν ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από ήπιες διαμαρτυρίες. Τέλος ένας σημαντικός
αριθμός υποκειμένων αυτής της ηλικιακής κατηγορίας εκτιμά ότι απαιτείται συνδυασμός
τρόπων- μέσων πίεσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
(Cramer’ s V=0,354)
Διαφοροποίηση παρατηρείται ανάμεσα στο «επίπεδο εκπαίδευσης» των υποκειμένων και
τους τρόπους- μέσα πίεσης που προτείνουν για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τα υποκείμενα με επίπεδο εκπαίδευσης Δημοτικό θεωρούν ως τρόπους- μέσα πίεσης τις ήπιες διαμαρτυρίες. Τα υποκείμενα με επίπεδο εκπαίδευσης Λύκειο θεωρούν τις δυναμικές κινητοποιήσεις, ενώ οι απόφοιτοι Α.Ε.I.- T.E.I, εκτιμούν πως απαιτείται συνδυασμός
των προαναφερόμενων τρόπων- μέσων πίεσης για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων. (Cramer’ s V=0,390)
Οι «παντρεμένοι» θεωρούν πως τα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν να επιλυθούν
μέσα από δυναμικές κινητοποιήσεις, ενώ οι «ανύπαντροι» θεωρούν ότι απαιτείται συνδυασμός των προαναφερόμενων τρόπων - μέσων πίεσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν.
(Cramer’s V=0,363)
Με εξαίρεση τα υποκείμενα τα οποία ανήκουν σε «οικογένειες» με 1-2 μέλη και τα οποία
προτείνουν ως τρόπους- μέσα πίεσης για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων,
τις ήπιες διαμαρτυρίες, όλες οι άλλες κατηγορίες υποκειμένων θεωρούν ότι απαιτείται συνδυασμός των προαναφερόμενων τρόπων- μέσων πίεσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα
οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής. (Cramer’ s V=0,282)
Τα άτομα με χαμηλό ( έως 250.000δρχ.) και μεσαίο ( από 250.000 - 450.000 δρχ) μηνιαίο εισόδημα, εκτιμούν ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν
μέσα από δυναμικές κινητοποιήσεις. Τα άτομα με υψηλό ( μεγαλύτερο από 450.000δρχ) μηνιαίο εισόδημα, θεωρούν ότι χρειάζεται συνδυασμός των προαναφερόμενων τρόπων - μέσων
πίεσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα οξυμένα οικολογικά προβλήματα της εποχής.
(Cramer’ s V=0,308)
Προς την κατεύθυνση ερμηνείας των παραπάνω αποτελεσμάτων της διμεταβλητής ανάλυσης, συνηγορεί και η παραγοντική ανάλυση καθώς ο παράγοντας F7 (βλ. παράρτημα) τον
οποίο ονομάσαμε «Δραστηριότητες ενεργητικής παρέμβασης και περιβαλλοντικά προβλήματα» με. τη συγκέντρωση των φορτίων που παρουσίασε, αποτελεί μια ενότητα συσχετιζόμενων
μεταβλητών που συνίσταται από :
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•

την τρύπα του όζοντος
την Οικολογική Κίνηση Πάτρας

•

τους τρόπους - μέσα πίεσης
το WWF

Η ανάλυση των πιο πάνω παραγόντων μας οδηγεί στην διαπίστωση, πως χωρίς να είναι
ευδιάκριτη η σχέση του νέου παράγοντα που προέκυψε από την παραγοντική ανάλυση, οι
ερωτούμενοι θεωρούν πως οι οικολογικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, μέσα από συνδυασμό ενεργειών (ήπιες διαμαρτυρίες, υπομνήματα σε φορείς, δυναμικές κινητοποιήσεις, πίεση στα Μ.Μ.Ε., αποκλεισμό από τη χρήση προϊόντων) μπορούν να
συμβάλλουν στον περιορισμό της τρύπας του όζοντος πιο αποτελεσματικά απ' ότι το W.W.F.
Ο παράγοντας FV αντιπροσωπεύει το 42,377% της διασποράς των τιμών (βλ. πιν.35 παράρτημα).
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β. Επίδραση των Δημογραφικών Δεδομένων στην Αντίληψη των Ενηλίκων

Σχετικά με το Κατά Πόσο οι Οργανωμένες Διαμαρτυρίες Πολιτών
Απέναντι στα Περιβαλλοντικά Προβλήματα Μπορούν να Κινητοποιήσουν
και Αλλους Αιγότερο Ευαισθητοποιημένους.
Αναφορικά με την επίδραση των δημογραφικών δεδομένων στην αντίληψη των υποκειμένων σχετικά με το κατά πόσο οι οργανωμένες διαμαρτυρίες πολιτών απέναντι στα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν να κινητοποιήσουν και άλλους λιγότερο ευαισθητοποιημένους πολίτες, τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης στην ερώτηση «Πιστεύετε πως οι οργανωμένες διαμαρτυρίες πολιτών απέναντι στα σύγχρονα περιβαλλοντικά
προβλήματα μπορούν να κινητοποιήσουν και άλλους λιγότερο ευαισθητοποιημένους» έδειξαν
τα ακόλουθα : θετικά απάντησαν 271 υποκείμενα (90,3%) και αρνητικά 28 υποκείμενα
(9,3%). Δεν απάντησε 1 υποκείμενο (3%).
Τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζονται ως εξής :
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στην προαναφερόμενη αντίληψη και:
• την «ηλικία» (ρ=0,013)
• την «εκπαίδευση» (ρ=0,000)
• την «οικογενειακή κατάσταση» (ρ=0,006)
• το «επάγγελμα» (ρ=0,002)
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ -

1 1 (26.2%)

3 1 (73,8%)

42(100%)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ

9(11,3%)

71 (88,8%)

80(100%)

ΑΕΙ-ΤΕΙ

8 (4,5%)

169 (94,9%)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΗΣ

1 (0,3%)

178(100%)

Cramer’s V=0,182
Από τη μελέτη του πιο πάνω πίνακα διαπιστώνουμε πως όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα
από το επίπεδο εκπαίδευσης τους θεωρούν ότι οι οργανωμένες διαμαρτυρίες πολιτών απένα-
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ντι στα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν να κινητοποιήσουν και άλλους λιγότερο ευαισθητοποιημένους πολίτες. Από τη μελέτη των σχετικών πινάκων παρατηρούμε ότι
την ίδια άποψη διατυπώνουν όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από την «ηλικία» τους,( Cramer’s
V=0,164) την «οικογενειακή τους κατάσταση», (Cramer’s V=0,183) και το «επάγγελμα»
τους .(Cramer’s V=0,201)
Αναφορικά με την αιτιολόγηση της απάντησης των υποκειμένων στην προαναφερόμενη
ερώτηση τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης στην ερώτηση «Για οποιαδήποτε
επιλογή σας (Ναι ή Όχι) όικαιολογήστε την απάντηση σας» έδειξαν τα ακόλουθα :
Από τα υποκείμενα που απάντησαν θετικά 15 (5%) ανέφεραν πως είναι δυνατόν να κινητοποιηθούν και άλλοι λιγότερο ευαισθητοποιημένοι πολίτες αρκεί οι διαμαρτυρίες να έχουν
σωστή προβολή, 120 υποκείμενα (40%) ανέφεραν πως απαιτείται να υπάρχουν οι κατάλληλοι
υποκινητές, 26 υποκείμενα (8,7%) ανέφεραν πως απαιτείται γνώση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων, 82 υποκείμενα (27,3%) απάντησαν θετικά αρκεί να μην υπάρχουν άλλα συμφέροντα, 15 υποκείμενα (5%) ανέφεραν πως απαιτείται προσωπικό ενδιαφέρον ενώ 13 υποκείμενα (4,7%) δεν αιτιολόγησαν την απάντηση τους.
Τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζονται ως εξής :
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στην αιτιολόγηση της απάντησης
και:
•

το «φύλο» (ρ=0,001)

·

•

την «ηλικία» (ρ=0,001)

•

το «επίπεδο εκπαίδευσης» (ρ=0,000)

τον «αριθμό μελών της οικογένειας»
(ρ=0,000) το «επάγγελμα» (ρ=0,000)

· το «εισόδημα» (ρ=0,000).
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΙΠΕΑΟ

ΑΝ ΕΧΟΥΝ

ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ

ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ

ΑΝ ΛΕΝ

ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

ΣΩΣΤΗ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ

ΥΠΟΚΙΝΗΤΕΣ

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

5(11.9%)

17(40.5%)

3(7,1%)

5(11,9%)

12 (28.6%)

42(100%)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ

6 (7.9%)

33 (43.4%)

7 (9,2%)

27 (35,5%)

3 (3,9%)

76(100%)

ΑΕΙ-ΤΕΙ

4 (2.9%)

70 (50%)

16(11,4%)

50 (35,7%)

ΛΗΜΟΤΙΚΟ-

Cramer’s V=0,338

140(100%)
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Από τη μελέτη του προαναφερόμενου πίνακα διαπιστώνουμε πως όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους επίπεδο, θεωρούν ότι οι οργανωμένες διαμαρτυρίες των
πολιτών απέναντι στα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν να κινητοποιήσουν
και άλλους λιγότερο ευαισθητοποιημένους πολίτες, αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλοι υποκινητές.
Από τη μελέτη του σχετικού πίνακα προκύπτει ότι την ίδια άποψη με την προαναφερόμενη διατυπώνουν όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από τ^«φύλο» τους. (Cramer's V=0,276)
Τα υποκείμενα με ηλικία 18-30 ετών, τα υποκείμενα με ηλικία 41-50 ετών καθώς και αυτά με ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών, θεωρούν ότι οι οργανωμένες διαμαρτυρίες των πολιτών απέναντι στα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν να κινητοποιήσουν και
άλλους λιγότερο ευαισθητοποιημένους πολίτες, αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλοι υποκινητές. Διαφοροποίηση παρατηρείται στην άποψη που διατυπώνουν τα υποκείμενα με ηλικία
31-40 ετών, καθώς εκτιμούν ότι οι οργανωμένες διαμαρτυρίες των πολιτών απέναντι στα
σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν να κινητοποιήσουν και άλλους λιγότερο ευαισθητοποιημένους πολίτες αν δεν υπάρχουν άλλα συμφέροντα. (Cramer’s V=0,209)
Από τη μελέτη του σχετικού πίνακα που βρίσκεται στο παράρτημα (πιν.23) διατυπώνουμε πως όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από τον «αριθμό μελών των οικογενειών τους», εκτιμούν ότι οι οργανωμένες διαμαρτυρίες των πολιτών απέναντι στα σύγχρονα περιβαλλοντικά
προβλήματα μπορούν να κινητοποιήσουν και άλλους λιγότερο ευαισθητοποιημένους πολίτες,
αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλοι υποκινητές. (Cramer’s V=0,239)
Την ίδια άποψη με την προαναφερόμενη εκφράζουν οι υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες και οι μη εργαζόμενοι. Οι συνταξιούχοι θεωρούν ότι οι οργανωμένες διαμαρτυρίες των πολιτών απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν μπορούν να κινητοποιήσουν και άλλους πολίτες αν υπεισέρχονται διαφορετικά συμφέροντα. (Cramer’s
V=0,277).
Από τη μελέτη του σχετικού πίνακα παρατηρούμε πως όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα
από το «εισόδημα» τους θεωρούν ότι οι οργανωμένες διαμαρτυρίες των πολιτών απέναντι
στα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν να κινητοποιήσουν και άλλους, αρκεί να υπάρχουν
οι κατάλληλοι υποκινητές. (Cramer’s V=0,275)
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Απ' όλα όσα αναφέραμε πιο πάνω, καθώς και από τις αντίστοιχες στατιστικές αναλύσεις,
διαπιστώνουμε πως υπάρχουν ενδείξεις επαλήθευσης της υπόθεσης μας σχετικά με τους τρόπους πίεσης από την μεριά των ενηλίκων για την αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Προβλημάτων, σε σχέση με δημογραφικά δεδομένα.
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6. Δημογραφικά Δεδομένα και Περιεχόμενο Περιβαλλοντικής Αγωγής
α. Δημογραφικά Δεδομένα και Προτίμηση Περιεχομένου
Περιβαλλοντικής Αγωγής
Αναφορικά με την επίδραση των δημογραφικών δεδομένων στην προτίμηση των ενηλίκων ώστε το περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Αγωγής να βασίζεται στις ανάγκες, βιώματα, εμπειρίες τους τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης στην ερώτηση: «Αρκεί
μόνο γνώση, πληροφόρηση, ενημέρωση προκειμένου να γίνουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνοι πολίτες·» έδειξε τα εξής: Θετικά απάντησαν 57 υποκείμενα (19%) και αρνητικά 243 υποκείμενα
(81%).
Τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζονται ως εξής:
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στην προαναφερόμενη προτίμηση
και:
•

την «εκπαίδευση» (ρ = 0,001) ( βλ. πιν. 24 παράρτημα)

•

τον «αριθμό μελών της οικογένειας» (ρ= 0,000)

•

την «οικογενειακή κατάσταση» (ρ= 0,027)

•

το «επάγγελμα» (ρ= 0,000)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 66
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ- ΓΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ*

1-2 ΜΕΛΗ

3 ΜΕΛΗ

4 ΜΕΛΗ

Count
ο/0 wjthin ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ*
% of Total

ΓΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
55
5

60

91 ,7%
18,3%

8,3%
1,7%

100,0%
20,0%

64

10

74

86,5%
21,3%

13,5%
3,3%

100,0%
24.7%

86

17

103

83,5%
28,7%

16,5%
5,7%

100,0%
34,3%

38

25

63

60,3%

39,7%

100,0%

12,7%

8,3%

21,0%

243

57

300

% within ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ*

81,0%

19,0%

100,0%

% of Total

81,0%

19,0%

100,0%

Count
% within ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ*
% of Total
Count
% within ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ*

% of Total
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Count
ΑΠΟ 4 ΜΕΛΗ
% within ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ*
% of Total

Total

Total

Count

Cramer’s V= 0,282
Από τη μελέτη του προαναφερόμενου πίνακα παρατηρούμε ότι όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από τον «αριθμό μελών των οικογενειών» τους εκτιμούν ότι δεν αρκεί μόνο γνώση,
πληροφόρηση, ενημέρωση προκειμένου να γίνουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνοι πολίτες.
Την ίδια άποψη με την προαναφερόμενη εκφράζουν όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από
το «επίπεδο εκπαίδευσης» τους (Cramer’s V= 0,220), την «οικογενειακή τους κατάσταση»
(Cramer’s V= 0,182), και το «επάγγελμα» τους. (Cramer’s V= 0,303)
Αναφορικά με την αιτιολόγηση της απάντησης στην προαναφερόμενη ερώτηση τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης στην ερώτηση: «Για οποιαδήποτε επιλογή σας (ΝΑΙ
ή ΟΧΙ) δικαιολογείστε την απάντηση σας» έδειξαν τα ακόλουθα:
Από τα 243 υποκείμενα που απάντησαν αρνητικά 23 (9,5%) ανέφεραν πως χρειάζεται το
περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Αγωγής να προάγει το σεβασμό και αγάπη για το περιβάλ-
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λον, 100 (41,1%) ανέφεραν πως πρέπει να ενισχύει τη συμμετοχή στους χώρους λήψης αποφάσεων, 101 (41,7%) ανέφεραν πως πρέπει να προάγει το προσωπικό ενδιαφέρον για τα Περιβαλλοντικά Προβλήματα, ενώ 19 (7,8%)ανέφεραν πως πρέπει να σχετίζεται με τη γνώση
των νομοθετικών μέτρων που απαιτούνται για την προστασία του περιβάλλοντος.
Από τα 57 υποκείμενα που απάντησαν θετικά 29 (50,9%) ανέφεραν πως αρκεί γνώση,
πληροφόρηση και ενημέρωση προκειμένου να γίνουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνοι πολίτες αν
συνδυάζεται με ανάλογα κίνητρα.
Δεν δικαιολόγησαν την θετική απάντηση τους 28 υποκείμενα (49,1%).
Τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζονται ως εξής:
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται στην σχέση των προαναφερόμενων στοιχείων με :
•

το «φύλο» (ρ = 0,044)

•

την «ηλικία» (ρ = 0,000)

•

την «εκπαίδευση» (ρ = 0,006)

· το «επάγγελμα» (ρ = 0,000)

•

την «οικογενειακή κατάσταση»

· το «εισόδημα» (ρ = 0,000)

(ρ = 0,00)

·

τον «αριθμό μελών της οικογένειας»
(ρ = 0,001)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 67
ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΑΟΓΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧ
ΣΕΒΑΣΜΟΣ Η ΣΤΟΥΣ
- ΑΓΑΠΗ ΠΑ ΧΩΡΟΥΣ
ΤΟ
ΛΗΨΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩ
Ν

ΗΛΙΚΙΑ*

18-30 ΕΤΩΝ

Count
% within ΗΛΙΚΙΑ*
% of Total

31 -40 ΕΤΩΝ

41 -50 ΕΤΩΝ

> 50 ΕΤΩΝ

Total

Count
% within ΗΛΙΚΙΑ*
% of Total
Count
% within ΗΛΙΚΙΑ*
% of Total

Ν

ΓΝΩΣΗ,
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΡΗΣΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Total

2

18

45

8

2

75

2,7%

24,0%

60,0%

10,7%

2,7%

100,0%

,7%

6,6%

16,6%

3,0%

,7%

27,7%

7

36

21

5

2

71

9,9%
2,6%

50,7%
13,3%

29,6%
7,7%

7,0%
1,8%

2,8%

100,0%
26,2%

,7%

2

13

28

5

7

55

3,6%

23,6%
4,8%

50,9%
10,3%

9,1%
1,8%

12,7%
2,6%

100,0%
20,3%

,7%

Count
% within ΗΛΙΚΙΑ*
% of Total

12

33

7

11

7

70

17,1%
4,4%

47,1%
12,2%

10,0%
2,6%

15,7%
4,1%

10,0%
2,6%

100,0%
25,8%

Count
% within ΗΛΙΚΙΑ*

23

100

101

29

18

271

8,5%

36,9%

37,3%

10,7%

6,6%

100,0%

Cramer’s V=0,274
Από τη μελέτη του πιο πάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υποκείμενα με ηλικία 18-30 ετών καθώς και αυτά με ηλικία 41-50 ετών, θεωρούν ότι το περιεχόμενο της πρέπει να προάγει
το προσωπικό του ενδιαφέρον απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Τα υποκείμενα με
ηλικία 31-40 ετών θεωρούν ότι πρέπει να ενισχύει τη συμμετοχή στους χώρους λήψης αποφάσεων, ενώ τα υποκείμενα με ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών θεωρούν ότι πρέπει να ενισχύει το σεβασμό και να αγάπη για το περιβάλλον. Θεωρούν επίσης ότι πρέπει να .προάγει τη
γνώση, πληροφόρηση, ενημέρωση γύρω από τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
Από τη μελέτη του σχετικού πίνακα προκύπτει ότι και τα δύο «φύλα» θεωρούν ότι το περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Αγωγής πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στους χώρους
λήψεων αποφάσεων. Θεωρούν επίσης ότι πρέπει να ενισχύει το προσωπικό ενδιαφέρον για τα
περιβαλλοντικά θέματα. (Cramer’s V=0,190)
Την ίδια άποψη με την προαναφερόμενη διατυπώνουν τα υποκείμενα με «επίπεδο εκπαίδευσης» Δημοτικό- Γυμνάσιο καθώς και αυτά με επίπεδο εκπαίδευσης Λύκειο. Τα υποκείμενα με επίπεδο εκπαίδευσης A.E.I.- T.E.I, θεωρούν ότι το περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής
Αγωγής πρέπει να ενισχύει το προσωπικό του ενδιαφέρον απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα.( Cramer’s V=0,200)
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Όπως παρατηρούμε από τον ανάλογο πίνακα του παραρτήματος ( πιν. 25) οι παντρεμένοι
θεωρούν πως το περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Αγωγής πρέπει να προάγει τη συμμετοχή
στους χώρους λήψης αποφάσεων, ενώ οι ανύπαντροι θεωρούν ότι πρέπει να προάγει το ενδιαφέρον για τα περιβαλλοντικά προβλήματα (Cramer’s V=0,302).
Τα άτομα που ανήκουν σε οικογένειες με ένα- δύο μέλη, καθώς και αυτά που ανήκουν σε
οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα μέλη, θεωρούν ότι το περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Αγωγής πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στους χώρους λήψεων αποφάσεων. Τα
άτομα που ανήκουν σε οικογένειες με τρία ή και τέσσερα μέλη, εκτιμούν ότι πρέπει να ενισχύει το προσωπικό ενδιαφέρον για τα περιβαλλοντικά προβλήματα (Cramer’s V=0,291)
Οι υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και οι συνταξιούχοι θεωρούν ότι το περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Αγωγής πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στους χώρους
λήψης αποφάσεων, καθώς και το προσωπικό ενδιαφέρον για τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
Οι αγρότες θεωρούν ότι πρέπει να ενισχύει το σεβασμό και την αγάπη για το περιβάλλον. Τέλος οι μη εργαζόμενοι θεωρούν ότι πρέπει να προάγει το προσωπικό ενδιαφέρον για τα περιβαλλοντικά προβλήματα (Cramer’s V=0,273).
Την ίδια άποψη με την τελευταία διατυπώνουν τα άτομα με χαμηλό μηνιαίο εισόδημα
(έως 250.000 δρχ.). Τα άτομα με μεσαίο μηνιαίο εισόδημα ( από 250.000- 450.000 δρχ.), καθώς και αυτά με υψηλό μηνιαίο εισόδημα (μεγαλύτερο από 450.000 δρχ.), θεωρούν ότι το
περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Αγωγής πρέπει να ενισχύει τη συμμετοχή του στους χώρους λήψης αποφάσεων (Cramer’s V=0,315).
Προς την κατεύθυνση ερμηνείας των παραπάνω αποτελεσμάτων της διμεταβλητής ανάλυσης συνηγορεί και η παραγοντική ανάλυση, καθώς και ο παράγοντας F10 (βλ. παράρτημα)
τον οποίο ονομάσαμε «Μόλυνση στοιχείων περιβάλλοντος», με τη συγκέντρωση των φορτίων
που παρουσίασε αποτελεί μια ενότητα συσχετιζόμενων μεταβλητών που συνίσταται από:
•

Την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

•

Γνώση, πληροφόρηση, ενημέρωση και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.
Η ανάλυση των πιο πάνω παραγόντων μας οδηγεί στην διαπίστωση, πως τα άτομα με

μηνιαίο εισόδημα μεγαλύτερο των 450.000 δρχ. θεωρούν ότι δεν απαιτούνται δραστηριότητες
ευαισθητοποίησης πολιτών, αλλά γνώση, πληροφόρηση και περιβαλλοντική υπευθυνότητα
(συμμετοχή στους χώρους λήψης αποφάσεων) προκειμένου να περιοριστεί η μόλυνση των
στοιχείων του περιβάλλοντος. Ο παράγοντας F10 αντιπροσωπεύει το 54,396% της διασποράς
των τιμών. (βλ. πιν.35 παράρτημα).
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β. Δημογραφικά Δεδομένα και Τομείς Ανθρώπινης Δραστηριότητας στους
Οποίους Μπορούν να Μεταφέρουν οι Ενήλικες τις Εμπειρίες που
Απόκτησαν από τη Συμμετοχή τους σε Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής
Αγωγής.

Αναφορικά με την επίδραση των δημογραφικών μεταβλητών στους τομείς ανθρώπινης
δραστηριότητας στους οποίους οι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι ενήλικες μπορούν να
μεταφέρουν τις εμπειρίες που απέκτησαν μέσα από την συμμετοχή τους σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής το αποτέλεσμα της μονομεταβλητής ανάλυσης στην αντίστοιχη ερώτηση έδειξαν τα ακόλουθα:
Από τα 300 υποκείμενα δείγματος 8 (2,7%) ανέφεραν στο φιλικό περιβάλλον, 16 (5,3%)
ανέφεραν στο οικογενειακό περιβάλλον, 18(6%) ανέφεραν στους χώρους εκπαίδευσης, 22
(7,3%) ανέφεραν στο κοινωνικό- συνδικαλιστικό περιβάλλον, ενώ συνδυαστικά απάντησαν
207(97,7%). Δεν απάντησαν στην ερώτηση 29 υποκείμενα ( 2,3%).
Τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζονται ως εξής:
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται
ρόμενους τομείς:
• την «ηλικία» (ρ = 0,000)
• την «εκπαίδευση» (ρ = 0,000)
• την «οικογενειακή κατάσταση» (ρ = 0,000)
• τον «αριθμό μελών της οικογένειας» (ρ = 0,000)
• το «επάγγελμα» (ρ = 0,000) ( βλ. πιν. 26 παράρτημα)
• το «εισόδημα» (ρ = 0,000)

ανάμεσα

στους

προαναφε-
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Κεφάλαιο Όγδοο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όσο αναφορά την επίδραση των δημογραφικών δεδομένων στις ανάγκες των ενηλίκων
σε σχέση με την Περιβαλλοντική Αγωγή από τα αποτελέσματα της έρευνας
διαπιστώνουμε ότι:
Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των υποκειμένων δεν φαίνεται να επηρεάζουν την
αντίληψη τους σχετικά με τη συμβολή των οικολογικών οργανώσεων στην
προσπάθεια διαφύλαξης και σωτηρίας του πλανήτη, καθώς όλα τους τη
χαρακτηρίζουν ως σημαντική.
Ελαφρά διαφοροποίηση παρατηρείται στην εκτίμηση των αποφοίτων Λυκείου, καθώς
και των ατόμων που ανήκουν σε οικογένειες με περισσότερα "από τέσσερα μέλη,
(πολυμελείς) καθώς θεωρούν την συμβολή των οικολογικών οργανώσεων ως πολύ
σημαντική.
Σε σχέση με τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας περιβαλλοντικά
υπεύθυνος πολίτης διαπιστώνουμε ότι και τα δύο «φύλα» θεωρούν πως πρέπει να
διαθέτει

ένα

σύνολο

χαρακτηριστικών

(γνωστικών,

συναισθηματικών,

ψυχοκινητικών). Ανάλογη θέση διατυπώνουν όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από την
ηλικία τους.
Όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από το «επίπεδο εκπαίδευσης» τους θεωρούν
την αγάπη για το περιβάλλον καθώς και το ενδιαφέρον για τα άμεσα περιβαλλοντικά
προβλήματα ως βασικά χαρακτηριστικά του περιβαλλοντικά υπεύθυνου πολίτη. Οι
απόφοιτοι Λυκείου καθώς και οι απόφοιτοι A.E.I.-Τ.Ε.Ι. θεωρούν ως επιπλέον
χαρακτηριστικό του περιβαλλοντικά υπεύθυνου πολίτη το να είναι κριτικά
σκεπτόμενο άτομο.
Τόσο οι «παντρεμένοι» όσο και οι «μη παντρεμένοι» θεωρούν ότι ο
περιβαλλοντικά υπεύθυνος πολίτης πρέπει να διαθέτει ένα σύνολο χαρακτηριστικών
(γνωστικών, συναισθηματικών, ψυχοκινητικών).
Την ίδια άποψη με την προαναφερόμενη διατυπώνουν τα άτομα που ανήκουν
σε οικογένειες με ένα - δύο μέλη, σε οικογένειες με τρία μέλη καθώς και σε
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οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα μέλη. Διαφορετική γνώμη έχουν τα άτομα
τα οποία ανήκουν σε πολυμελής οικογένειες (τέσσερα μέλη και πλέον) καθώς
θεωρούν ως βασικό χαρακτηριστικό του περιβαλλοντικά υπεύθυνου πολίτη την
αγάπη για το περιβάλλον.
Οι υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μη εργαζόμενοι θεωρούν ότι
ο περιβαλλοντικά υπεύθυνος πολίτης πρέπει να διαθέτει ένα σύνολο
χαρακτηριστικών (γνωστικών, συναισθηματικών, ψυχοκινητικών). Οι αγρότες
θεωρούν ως βασικό χαρακτηριστικό του περιβαλλοντικά υπεύθυνου πολίτη το
ενδιαφέρον για τα προβλήματα του περιβάλλοντος, ενώ οι συνταξιούχοι θεωρούν ως
χαρακτηριστικό την αγάπη για το περιβάλλον.
Το «μηνιαίο εισόδημα» των υποκειμένων φαίνεται να επηρεάζει την
απάντηση τους στη σχετική ερώτηση καθώς τα άτομα με χαμηλό μηνιαίο εισόδημα
(μέχρι 250.000 δρχ) θεωρούν ως βασικό χαρακτηριστικό του περιβαλλοντικά
υπεύθυνου πολίτη την αγάπη για το περιβάλλον, ενώ τα άτομα με μεσαίο μηνιαίο
εισόδημα (από 250.000 - 450.000 δρχ.) καθώς και αυτά με υψηλό μηνιαίο εισόδημα
(μεγαλύτερο από 450.000δρχ.) θεωρούν πως πρέπει να διαθέτει ένα σύνολο
χαρακτηριστικών (γνωστικών, συναισθηματικών, ψυχοκινητικών).
Η άποψη αυτή είναι σύμφωνη με αποτελέσματα ερευνών από το διεθνή χώρο
τα οποία αναφέρουν ότι το εισόδημα των υποκειμένων επηρεάζει την εκτίμηση τους
σχετικά με τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας περιβαλλοντικά
υπεύθυνος πολίτης (Diekman et al, 1993).
Η ανάγκη να διαθέτουν οι ενήλικες ένα σύνολο χαρακτηριστικών ( γνωστικών,
συναισθηματικών, ψυχοκινητικών) προκειμένου να γίνουν περιβαλλοντικά υπεύθυνοι
πολίτες γίνεται αντιληπτή στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Αυτή επιχειρείται να
ικανοποιηθεί μέσα από το προτεινόμενο μοντέλο , τόσο στα πλαίσια της φάσης που
αναφέρεται στον καθορισμό των σκοπών - στόχων της επιμορφωτικής παρέμβασης,
όσο και στα πλαίσια της φάσης που αναφέρεται στον καθορισμό του περιεχομένου
της.
Οι δημογραφικές μεταβλητές φαίνεται να μην επηρεάζουν τη γνώμη των
υποκειμένων σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων της
Ακράτας. Από την έρευνα προκύπτει ότι όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από τα
δημογραφικά τους χαρακτηριστικά θεωρούν ως πιο σημαντικό περιβαλλοντικό
πρόβλημα της Ακράτας τη ρύπανση του ποταμού Κράθη.
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Αυτός ίσως να είναι ένας λόγος που τους δημιουργεί την επιθυμία - ανάγκη να
ασχοληθούν πιο συστηματικά με τη μελέτη του συγκεκριμένου προβλήματος. Στο
σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι ενήλικες εκφράζουν την επιθυμία να
προσεγγίσουν και να μελετήσουν συστηματικά ένα πρόβλημα όταν αυτό βρίσκεται
κοντά στις ανάγκες, τις επιθυμίες και τα βιώματα τους (Λιοναράκης & Κόκκος,
1998:36).
Την ίδια άποψη έρχονται να επιβεβαιώσουν αποτελέσματα ερευνών από το διεθνή
χώρο τα οποία αναφέρουν πως οι ενήλικες εκφράζουν την επιθυμία να ασχοληθούν
συστηματικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών προβλημάτων όταν αυτά βρίσκονται στο
άμεσο περιβάλλον τους και τις συνέπειες τους υφίστανται καθημερινά (Hansen,
1995).
Ένας επιπλέον λόγος ο οποίος δημιουργεί την ανάγκη στους κατοίκους της Ακράτας
να μελετήσουν πιο συστηματικά τη ρύπανση του ποταμού Κράθη είναι η συσχέτιση
του τόσο με την ίδρυση και εξέλιξη της Ακράτας όσο και με την οικονομική της
ανάπτυξη κατά τα τελευταία πενήντα χρόνια (Γεωργαντόπουλος, 1990:19-21).
Από τα αποτελέσματα της έρευνας γίνεται σαφής η ανάγκη των ενηλίκων για
συστηματική μελέτη των προβλημάτων που βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον τους.
Μέσα από το προτεινόμενο διδακτικό μοντέλο η ανάγκη αυτή γίνεται προσπάθεια να
ικανοποιηθεί στα πλαίσια της φάσης που αναφέρεται στον προσδιορισμό των
αναγκών, των ατομικών χαρακτηριστικών και των ενδιαφερόντων των ενηλίκων.
Αναφορικά με την επίδραση της εκπαίδευσης στην Περιβαλλοντική Αγωγή των
ενηλίκων από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:
Τόσο οι «άντρες» όσο και οι «γυναίκες» θεωρούν την οικογένεια ως
σημαντικότερο κοινωνικό θεσμό, ο οποίος μπορεί να συμβάλλει στην
Περιβαλλοντική Αγωγή των ενηλίκων.
Μικρή διαφοροποίηση παρατηρείται στα άτομα ηλικίας 41-50 ετών τα οποία
θεωρού τα Μ.Μ.Ε. ως τον σημαντικότερο θεσμό. Εξίσου σημαντικό κοινωνικό θεσμό
θεωρούν όλες οι ηλικιακές κατηγορίες την εκπαίδευση.
Διαφοροποίηση παρατηρείται ανάμεσα στο «μορφωτικό επίπεδο» των
υποκειμένων και την εκτίμηση τους σχετικά με τους κοινωνικούς θεσμούς οι οποίοι
μπορούν να συμβάλλουν στην Περιβαλλοντική Αγωγή των ενηλίκων. Τα υποκείμενα
με επίπεδο εκπαίδευσης Δημοτικό - Γυμνάσιο θεωρούν ως σημαντικό κοινωνικό
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θεσμό την εκπαίδευση. Ακολουθούν στην προτίμηση τους η οικογένεια καθώς και τα
Μ.Μ.Ε. Τα υποκείμενα με επίπεδο εκπαίδευσης Λύκειο καθώς και αυτά με επίπεδο
εκπαίδευσης ΑΕΙ-ΤΕΙ θεωρούν την οικογένεια ως τον σημαντικότερο κοινωνικό
θεσμό. Ως σημαντικό επίσης κοινωνικό θεσμό θεωρούν και οι δύο κατηγορίες την
εκπαίδευση .
Δεν παρατηρείται καμία σημαντική διαφοροποίηση ως προς την εκτίμηση των
κοινωνικών θεσμών οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην Περιβαλλοντική Αγωγή
των ενηλίκων ανάμεσα στους «παντρεμένους» και τους «ανύπαντρους», καθώς και οι
δύο κατηγορίες θεωρούν την οικογένεια ως τον σημαντικότερο κοινωνικό θεσμό.
Εκτός από την οικογένεια θεωρούν επίσης ως σημαντικό κοινωνικό θεσμό και την
«εκπαίδευση».
Όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από τον «αριθμό μελών» των οικογενειών
τους θεωρούν την οικογένεια ως τον σημαντικότερο κοινωνικό θεσμό. Τα υποκείμενα
που ανήκουν σε ολιγομελείς οικογένειες θεωρούν ως σημαντικούς κοινωνικούς
θεσμούς τις κοινωνικές πρωτοβουλίες καθώς και τα Μ.Μ.Ε., ενόντα υποκείμενα που
ανήκουν σε πολυμελείς οικογένειες θεωρούν την εκπαίδευση ως τον θεσμό εκείνο ο
οποίος μπορεί να συμβάλλει στην Περιβαλλοντική Αγωγή των ενηλίκων.
Δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις
«επαγγελματικές κατηγορίες» και την εκτίμηση τους σχετικά με τους κοινωνικούς
θεσμούς οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην Περιβαλλοντική Αγωγή των
ενηλίκων. Με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι θεωρούν τη
νομοθεσία ως τον σημαντικότερο κοινωνικό θεσμό, όλες οι υπόλοιπες
επαγγελματικές κατηγορίες θεωρούν την οικογένεια ως τον πιο σημαντικό κοινωνικό
θεσμό. Έπεται στην προτίμηση όλων των επαγγελματικών κατηγοριών η εκπαίδευση
και ακολουθούν οι υπόλοιποι κοινωνικοί θεσμοί.
Τα υποκείμενα με χαμηλό μηνιαίο εισόδημα (έως 250.000 δρχ) καθώς και
αυτά με μεσαίο εισόδημα (από 250.000-450.000 δρχ.) θεωρούν την οικογένεια ως τον
σημαντικότερο κοινωνικό θεσμό. Τέλος τα υποκείμενα με υψηλό εισόδημα
(μεγαλύτερο από 450.000 δρχ.) θεωρούν την εκπαίδευση ως τον σημαντικότερο
κοινωνικό θεσμό. Δεν παρατηρούνται αξιοσημείωτες διαφορές ανάμεσα στις
διάφορες κατηγορίες εισοδήματος σχετικά με την προτίμηση που δείχνουν για τους
άλλους κοινωνικούς θεσμούς.
Τόσο οι «άντρες» όσο και οι «γυναίκες» θεωρούν ως σημαντικότερη πλευρά
της Περιβαλλοντικής Αγωγής την παροχή γνώσεων. Οι άντρες θεωρούν ως
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σημαντικές πλευρές τη διαφοροποίηση συμπεριφοράς καθώς και την απόκτηση
εμπειριών. Διαφορετική εκτίμηση για τις σημαντικές πλευρές της Περιβαλλοντικής
Αγωγής έχουν οι γυναίκες καθώς θεωρούν ως σημαντικές πλευρές την υλοποίηση
προγραμμάτων και την απόκτηση εμπειριών.
Όλες οι «ηλικιακές κατηγορίες» θεωρούν την παροχή γνώσεων ως την
σημαντικότερη πλευρά της Περιβαλλοντικής Αγωγής. Επιμέρους διαφοροποιήσεις
παρατηρούνται ανάμεσα στις διάφορες ηλικιακές κατηγορίες και την εκτίμηση των
σημαντικών πλευρών της Περιβαλλοντικής Αγωγής, καθώς τα άτομα ηλικίας 18-30
ετών και αυτά με ηλικία 31-40 ετών θεωρούν ως σημαντικές πλευρές της υλοποίηση
προγραμμάτων, ενώ τα άτομα με ηλικία 41-50 ετών και με ηλικία μεγαλύτερη των 50
ετών, θεωρούν ως σημαντική πλευρά της Περιβαλλοντικής Αγωγής την απόκτηση
εμπειριών.
Όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από το «επίπεδο εκπαίδευσης» τους θεωρούν
την παροχή γνώσεων ως τη σημαντικότερη πλευρά της Περιβαλλοντικής Αγωγής.
Μικρές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ανάμεσα στο επίπεδο εκπαίδευσης των
υποκειμένων και την εκτίμηση των σημαντικών πλευρών της Περιβαλλοντικής
Αγωγής. Τα υποκείμενα με επίπεδο εκπαίδευσης Δημοτικό καθώς και αυτά με
επίπεδο εκπαίδευσης Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. θεωρούν ως σημαντικές πλευρές της
Περιβαλλοντικής Αγωγής την υλοποίηση προγραμμάτων καθώς και την απόκτηση
εμπειριών, ενώ τα υποκείμενα με επίπεδο εκπαίδευσης Λύκειο θεωρούν ως
σημαντικές πλευρές της Περιβαλλοντικής Αγωγής τη διαφοροποίηση συμπεριφοράς.
Η «οικογενειακή κατάσταση» φαίνεται να μην επηρεάζει την εκτίμηση των
υποκειμένων σχετικά με τη σημαντικότερη πλευρά της Περιβαλλοντικής Αγωγής
καθώς τόσο οι «παντρεμένοι» όσο και οι «ανύπαντροι» θεωρούν την παροχή
γνώσεων ως τη σημαντικότερη πλευρά της. Οι «παντρεμένοι» επίσης θεωρούν ως
σημαντική πλευρά την απόκτηση εμπειριών, ενώ οι μη «παντρεμένοι» την υλοποίηση
προγραμμάτων.
Όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από τον «αριθμό μελών των οικογενειών»
τους θεωρούν την παροχή γνώσεων ως τη σημαντικότερη πλευρά της
Περιβαλλοντικής Αγωγής. Επιμέρους διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στην
εκτίμηση υποκειμένων σχετικά με τις σημαντικές πλευρές της Περιβαλλοντικής
Αγωγής καθώς τα υποκείμενα τα οποία ανήκουν σε ολιγομελείς οικογένειες (ένα έως
τρία μέλη) θεωρούν την υλοποίηση προγραμμάτων ως σημαντική πλευρά της
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Περιβαλλοντικής Αγωγής, ενώ τα υποκείμενα τα οποία ανήκουν σε πολυμελείς
οικογένειες (περισσότερα από τέσσερα μέλη) θεωρούν την απόκτηση εμπειριών .
Η «επαγγελματική δραστηριότητα» των υποκειμένων φαίνεται να μην
επηρεάζει την εκτίμηση τους σχετικά με την σημαντικότερη πλευρά της
Περιβαλλοντικής Αγωγής καθώς όλοι τους θεωρούν την παροχή γνώσεων ως τη
σημαντικότερη πλευρά της. Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στην εκτίμηση των
υποκειμένων σχετικά με τις σημαντικές πλευρές της Περιβαλλοντικής Αγωγής καθώς
οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και οι μη εργαζόμενοι θεωρούν ως
σημαντική πλευρά την διαφοροποίηση συμπεριφοράς, ενώ οι αγρότες την υλοποίηση
προγραμμάτων.
Όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από το μηνιαίο «εισόδημα» τους, θεωρούν
την παροχή γνώσεων ως την πιο σημαντική πλευρά της Περιβαλλοντικής Αγωγής.
Επιμέρους διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στην εκτίμηση των υποκειμένων σχετικά
με τις σημαντικές πλευρές της Περιβαλλοντικής Αγωγής καθώς τα υποκείμενα με
χαμηλό (έως 250.000 δρχ.) μηνιαίο εισόδημα, θεωρούν ως σημαντική της πλευρά τη
διαφοροποίηση συμπεριφοράς, τα υποκείμενα με μεσαίο (από 250.000-450.000δρχ.)
μηναίο εισόδημα την απόκτηση εμπειριών, ενώ τέλος τα υποκείμενα με υψηλό
(μεγαλύτερο από 450.000 δρχ.) μηνιαίο εισόδημα, τις σχέσεις με τους
περιβαλλοντικούς φορείς.
Όπως προκύπτει από την έρευνα το εισόδημα των υποκειμένων φαίνεται να
επηρεάζει την εκτίμηση τους σχετικά με τις σημαντικές πλευρές της
Περιβαλλοντικής Αγωγή. Στην ίδια άποψη συγκλίνουν αποτελέσματα ερευνών από
το διεθνή χώρο τα οποία αναφέρουν πως το εισόδημα των υποκειμένων επηρεάζει
την εκτίμηση τους σχετικά με τις σημαντικές πλευρές της Περιβαλλοντικής Αγωγής
(Diekmenetal, 1993).
Όπως φάνηκε από την έρευνα η παροχή γνώσεων θεωρείται ως η σημαντικότερη
πλευρά της Περιβαλλοντικής Αγωγής. Η τοποθέτηση τους αυτή ερμηνεύεται αν
αναλογιστούμε ότι οι περισσότεροι ενήλικες έχουν εμπειρίες εκπαίδευσης από
εκπαιδευτικούς χώρους στους οποίους η παροχή γνώσεων αποτελούσε σχεδόν κατ'
αποκλειστικότητα το βασικότερο στόχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έχει
παρατηρηθεί από έρευνες ότι οι σημερινοί ενήλικες (οπωσδήποτε με ιδιαιτερότητες
ανά κοινωνίες), επειδή δεν έχουν συνηθίσει κατά τη σχολική τους περίοδο να
μαθαίνουν και να διδάσκονται με συνεργατικές μαθησιακές διαδικασίες,
δυσκολεύονται να συν-δράσουν και να συνεργαστούν επιτυχώς κατά τις
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συμμετοχικές κυρίως διαδικασίες που απαιτούν καινοτόμες δράσεις, όπως η
Περιβαλλοντική Αγωγή. Γι' αυτό προτιμούν την παθητική ακρόαση και την παροχή
γνώσεων από την κριτική συζήτηση, την προσωπική εμπλοκή και δράση (Fell,
1986:198).
Παράλληλα στην εποχή μας η παντοδυναμία των γνώσεων θεωρείται πως δίνει λύσεις
σε όλα τα προβλήματα. Κατά συνέπεια δεν φαίνεται καθόλου παράδοξο να θεωρούν
τη γνώση ως το σημαντικότερο εργαλείο για την επίλυση των περιβαλλοντικών

προβλημάτων.
Οι απαντήσεις των ερωτώμενων μας επιβεβαιώνουν την άποψη πως χωρίς να
παραγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα των γνώσεων στην επίλυση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων, αυτές από μόνες τους δεν επαρκούν για την επίλυση τους. Χρειάζεται
κάτι ακόμα· Αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς.
Εκτιμώντας ότι οι ενήλικοι έχουν ανάγκη από καλλιέργεια και αυτών των
πτυχών της Περιβαλλοντικής Αγωγής, τις θεωρήσαμε ως βασικές και τις
συμπεριλάβαμε στη δόμηση του μοντέλου. Πιο συγκεκριμένα η ανάπτυξη τους
επιχειρείται τόσο στα πλαίσια της φάσης που αναφέρεται στον καθορισμό των
σκοπών - στόχων της επιμορφωτικής παρέμβασης, όσο και στα πλαίσια της φάσης
που αναφέρεται στον καθορισμό του περιεχομένου της.
Σε σχέση με την επίδραση των δημογραφικών δεδομένων στην κατανόηση και
αποδοχή στοιχείων που σηματοδοτούν ένα περιβαλλοντικά υπεύθυνο πολίτη από τα
αποτελέσματα της έρευνας οδηγούμαστε στις πιο κάτω διαπιστώσεις
Τόσο οι «άνδρες» όσο και οι «γυναίκες» θεωρούν ως πιο σημαντικό το
φυσικό περιβάλλον. Ως λιγότερο σημαντικό θεωρούν το ανθρώπινο περιβάλλον και
την γειτονιά.
Διαφοροποίηση παρατηρείται ανάμεσα στις διάφορες «κατηγορίες ηλικιών»
καθώς τα υποκείμενα με ηλικία 18-30 ετών και αυτά με ηλικία μεγαλύτερη των 50
ετών θεωρούν ως σπουδαιότερο το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθεί στην προτίμηση
τους το ανθρώπινο περιβάλλον. Τα υποκείμενα με ηλικία 31-40 ετών καθώς και αυτά
με ηλικία 41-50 ετών θεωρούν ως πιο σημαντικό το ανθρώπινο περιβάλλον.
Δεν παρατηρείται καμία διαφοροποίηση ανάμεσα στο «επίπεδο εκπαίδευσης»
των υποκειμένων και την εκτίμηση που διατυπώνουν για το περιβάλλον καθώς όλα
τα υποκείμενα ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους επίπεδο θεωρούν ως πιο
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σημαντικό το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθούν στην προτίμηση τους το ανθρώπινο
περιβάλλον και η γειτονιά.
Η «οικογενειακή κατάσταση» των υποκειμένων φαίνεται να μην επηρεάζει
την αντίληψη τους σχετικά με το περιβάλλον καθώς όλες οι κατηγορίες υποκειμένων
θεωρούν ως σημαντικότερο το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθεί στην προτίμηση τους
το ανθρώπινο περιβάλλον και ο χώρος εργασίας.
Διαφοροποίηση παρατηρείται ανάμεσα στον «αριθμό μελών των
οικογενειών» των υποκειμένων και την εκτίμηση τους για την έννοια περιβάλλον
καθώς τα υποκείμενα που ανήκουν σε ολιγομελείς οικογένειες (1-2 μέλη) θεωρούν ως
πιο σημαντικό το ανθρώπινο περιβάλλον, ενώ τα υποκείμενα που ανήκουν σε
πολυμελείς οικογένειες (τρία και περισσότερα μέλη) θεωρούν ως πιο σημαντικό το
φυσικό περιβάλλον.
Η άποψη που διατυπώνουν τα υποκείμενα της πρώτης κατηγορίας
ερμηνεύεται αν αναλογιστούμε πως ζώντες σε οικογένειες με ελάχιστα μέλη βιώνουν
πιο έντονα την ανάγκη για επικοινωνία και υποστήριξη από» άλλα άτομα που
βρίσκονται γύρω τους. Κατά συνέπεια είναι λογικό να θεωρούν το ανθρώπινο
περιβάλλον ως πιο σημαντικό.
Δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στην άποψη που
διατυπώνουν οι «διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες» καθώς όλες με εξαίρεση τους
ελεύθερους επαγγελματίες θεωρούν ως πιο σημαντικό το φυσικό περιβάλλον.
Ακολουθεί έπειτα στην προτίμηση τους το ανθρώπινο περιβάλλον. Οι ελεύθεροι
επαγγελματίες θεωρούν ως πιο σημαντικό το ανθρώπινο περιβάλλον.
Το «εισόδημα» δεν φαίνεται να επηρεάζει την εκτίμηση των υποκειμένων
σχετικά με το περιβάλλον καθώς όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από το μηνιαίο
εισόδημα τους θεωρούν ως πιο σημαντικό το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθεί στην
προτίμηση τους το ανθρώπινο περιβάλλον και ο χώρος εργασίας.
Η ανάγκη να κατανοήσουν οι ενήλικες το περιβάλλον σε όλες του τις
διαστάσεις γίνεται αντιληπτή στα πλαίσια της παρούσας έρευνας πράγμα το οποίο
επιχειρείται να ικανοποιηθεί μέσα από το προτεινόμενο μοντέλο τόσο κατά τη φάση
καθορισμού των στόχων της επιμορφωτικής παρέμβασης όσο και κατά τη φάση
καθορισμού του περιεχομένου της.

199

Αναφορικά με την εκτίμηση της σημαντικότητας των Περιβαλλοντικών
Προβλημάτων της Εποχής από τα αποτελέσματα της έρευνας οδηγούμαστε στις πιο
κάτω διαπιστώσεις:
Τόσο οι «άνδρες» όσο και οι «γυναίκες» θεωρούν ως πιο σημαντικό
περιβαλλοντικό πρόβλημα τη ρύπανση των ποταμών και των λιμνών. Θεωρούν όμως
ως σημαντικά προβλήματα τις πυρκαγιές των δασών, το φαινόμενο του θερμοκηπίου
καθώς και την ηχο-ατμοσφαιρική ρύπανση.
Αν εξαιρέσει κανείς την κατηγορία των υποκειμένων με ηλικία μεγαλύτερη
των 50 ετών η οποία θεωρεί ως σημαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα την ηχοατμοσφαιρική ρύπανση, δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα
στις άλλες «κατηγορίες ηλικιών» καθώς όλες τους θεωρούν ως σημαντικότερο
περιβαλλοντικό πρόβλημα την ρύπανση των ποταμών - λιμνών. Θεωρούν επίσης ως
σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα τις πυρκαγιές των δασών, καθώς και τις
διαταραχές των οικοσυστημάτων.
Μικρές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ανάμεσα στο «επίπεδο εκπαίδευσης»
των υποκειμένων και την εκτίμηση τους για την σπουδαιότητα των περιβαλλοντικών
προβλημάτων. Οι απόφοιτοι Δημοτικού θεωρούν ως πιο σημαντικό περιβαλλοντικό
πρόβλημα τις πυρκαγιές των δασών, ενώ οι απόφοιτοι Λυκείου και οι απόφοιτοι
A.E.I. - T.E.I, θεωρούν ως σημαντικότερο την μόλυνση των ποταμών - λιμνών. Όλες
οι κατηγορίες εκπαίδευσης θεωρούν ως σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα τις
διαταραχές των οικοσυστημάτων καθώς και την ηχο-ατμοσφαιρική ρύπανση.
Η «οικογενειακή κατάσταση» των υποκειμένων φαίνεται να μην επηρεάζει
την αντίληψη τους σχετικά με την σπουδαιότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων
καθώς τόσο οι παντρεμένοι όσο και οι ανύπαντροι θεωρούν ως σημαντικότερο
περιβαλλοντικό πρόβλημα την μόλυνση των ποταμών. Επίσης ως σημαντικά
προβλήματα θεωρούν την ηχο-ατμοσφαιρική ρύπανση καθώς και τις διαταραχές των
οικοσυστημάτων.
Ο «αριθμός μελών των οικογενειών» των υποκειμένων φαίνεται πως δεν
επηρεάζει την εκτίμηση τους σχετικά με την σπουδαιότητα των περιβαλλοντικών
προβλημάτων, καθώς όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από τον αριθμό μελών των
οικογενειών τους, θεωρούν ως πιο σημαντικό πρόβλημα την μόλυνση των θαλασσών.
Ακολουθούν στην εκτίμηση τους το πρόβλημα των πυρκαγιών καθώς και της
διαταραχής των οικοσυστημάτων.
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Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ανάμεσα στην εκτίμηση της σημαντικότητας
των περιβαλλοντικών προβλημάτων και την «επαγγελματική δραστηριότητα» των
υποκειμένων καθώς οι υπάλληλοι, οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι θεωρούν ως
σημαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα την μόλυνση των ποταμών, ενώ οι αγρότες
και οι ελεύθεροι επαγγελματίες τις πυρκαγιές των δασών.
Μικρές τέλος διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ανάμεσα στην εκτίμηση της
σημαντικότητας των περιβαλλοντικών προβλημάτων και το «εισόδημα» των
υποκειμένων καθώς τα υποκείμενα με μεσαίο (από 250.000 - 450.000 δρχ) και υψηλό
(μεγαλύτερο από 450.000δρχ.) μηνιαίο εισόδημα, θεωρούν ως σημαντικό
περιβαλλοντικό πρόβλημα την μόλυνση των ποταμών, ενώ τα υποκείμενα με χαμηλό
(έως 250.000 δρχ.) μηνιαίο εισόδημα θεωρούν τις πυρκαγιές των δασών.
Από την έρευνα φάνηκε ότι υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις των
υποκειμένων σχετικά με την σπουδαιότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Οι εκτιμήσεις αυτές

συμβάλλουν στην διαμόρφωση των αναγκών και των

ενδιαφερόντων τους και καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τις μαθησιακές τους
προσδοκίες.
Τη θέση αυτή την λάβαμε υπόψη μας κατά το σχεδιασμό του μοντέλου,
γεγονός που μας οδήγησε στο να συμπεριλάβουμε στη δόμηση του τη φάση
ανίχνευσης των ενδιαφερόντων, κλίσεων, επιθυμιών των υποκειμένων που πρόκειται
να συμμετάσχουν στην επιμορφωτική διαδικασία.
Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ενήλικες μαθαίνουν ευκολότερα και
ολοκληρώνουν με επιτυχία μια επιμορφωτική παρέμβαση όταν το περιεχόμενο της
βρίσκεται κοντά στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους, καθώς επίσης κι όταν τους
είναι σαφής ο λόγος για τον οποίο πρέπει να μάθουν. (Κόκκος, 1999 : 36-37).
Δεν παρατηρούνται διαφορές ανάμεσα στα δύο «φύλα» σε σχέση με την
γνώση των Οικολογικών Οργανώσεων καθώς τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες
γνωρίζουν τις διεθνείς Οργανώσεις W.W.F., Green Peace και την ελληνική εταιρεία
προστασίας χελώνας.
Η «ηλικία» φαίνεται να μην επηρεάζει την άποψη των υποκειμένων σχετικά
με την γνώση των οικολογικών Οργανώσεων καθώς τα άτομα όλων των ηλικιακών
κατηγοριών γνωρίζουν την Green Peace, το W.W.F. καθώς και την εταιρεία
προστασίας χελώνας.
Ούτε το «επίπεδο εκπαίδευσης» των υποκειμένων φαίνεται να επηρεάζει την
άποψη τους σχετικά με την γνώση των Οικολογικών Οργανώσεων καθώς όλοι οι
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ερωτώμενοι ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους επίπεδο ανέφεραν πως γνωρίζουν
την Green Peace, το W.W.F. καθώς και την εταιρεία προστασίας χελώνας.
Τόσο οι «παντρεμένοι» όσο και οι «ανύπαντροι» γνωρίζουν σε υψηλά
ποσοστά την Green Peace, το W.W.F. καθώς και την εταιρεία Προστασίας χελώνας.
Το «επάγγελμα» καθώς και το «εισόδημα» των υποκειμένων φαίνεται πως δεν
επηρεάζει την γνώση τους σχετικά με τις οικολογικές οργανώσεις καθώς όλα τα
υποκείμενα ανεξάρτητα από την επαγγελματική τους δραστηριότητα και το μηνιαίο
εισόδημα τους ανέφεραν ότι γνωρίζουν την Green Peace, το W.W.F. καθώς και την
Εταιρεία Προστασίας Χελώνας.
Από την έρευνα προκύπτει ότι τα υποκείμενα γνωρίζουν τις διεθνείς
Οικολογικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο τον πλανήτη και οι
οποίες αναπτύσσουν σημαντικό έργο προς την κατεύθυνση προστασίας και ανάδειξης
του περιβάλλοντος. Οι οργανώσεις αυτές ασκούν πιέσεις για την διαμόρφωση
υπεύθυνης περιβαλλοντικής πολιτικής και συμπεριφοράς τόσο σε φορείς τοπικής,
εθνικής ή παγκόσμιας εξουσίας, όσο και σε απλούς πολίτες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι τις περισσότερες φορές το έργο και η δράση τους τυγχάνει της ανάλογης
προβολής από τα Μ.Μ.Ε. γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα την διάδοση του έργου
τους στο πλατύ κοινό.
Το ίδιο συμβαίνει και με την ελληνική εταιρεία Προστασίας χελώνας.
Φαίνεται όμως ότι δεν γνωρίζουν τις οικολογικές οργανώσεις που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή τους. Θεωρώντας αυτή την ανάγκη ως σημαντική
τη λάβαμε υπόψη μας κατά την δόμηση του μοντέλου, και επιχειρούμε να την
ικανοποιήσουμε μέσα από τη φάση διατύπωσης των στόχων της επιμορφωτικής
παρέμβασης, καθώς και από τη φάση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της
επιμορφωτικής παρέμβασης στην ευρύτερη κοινότητα.
Και στις δύο φάσεις δίνεται η δυνατότητα στους επιμορφούμενους να έρθουν
σε επαφή με οικολογικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή τους, να
γνωρίσουν το έργο τους και να ανταλλάξουν απόψεις γύρω από κοινά
περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής τους.
Δεν παρατηρούνται διαφορές ανάμεσα στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των
υποκειμένων και στην αντίληψη τους σχετικά με το αν αρκεί μόνο γνώση,
πληροφόρηση, ενημέρωση προκειμένου να γίνουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνοι
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πολίτες, καθώς όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από τα δημογραφικά τους
χαρακτηριστικά απάντησαν αρνητικά.
Τόσο οι «άνδρες» όσο και οι «γυναίκες» θεωρούν ότι απαιτείται προσωπικό
ενδιαφέρον καθώς και τη συμμετοχή στους χώρους λήψης αποφάσεως.
Ελαφρά διαφοροποίηση παρατηρείται ανάμεσα στις διάφορες «κατηγορίες
ηλικιών» καθώς τα άτομα με ηλικία 18-30 ετών και τα άτομα με ηλικία 41-50 ετών
θεωρούν ότι απαιτείται προσωπικό ενδιαφέρον, ενώ τα άτομα με ηλικία 31-40 ετών
καθώς και αυτά με ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών θεωρούν ότι χρειάζεται
συμμετοχή στους χώρους λήψης αποφάσεων.
Διαφοροποίηση παρατηρείται ανάμεσα στο «επίπεδο εκπαίδευσης» των
υποκειμένων και την εκτίμηση τους στην προαναφερόμενη ερώτηση καθώς τα
υποκείμενα με επίπεδο εκπαίδευσης, Δημοτικό - Γυμνάσιο και Λύκειο θεωρούν ότι
απαιτείται συμμετοχή στους χώρους λήψης αποφάσεων, ενώ τα υποκείμενα με
επίπεδο εκπαίδευσης ΑΕΙ -ΤΕΙ θεωρούν ότι χρειάζεται προσωπικό ενδιαφέρον.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας γίνεται σαφές ότι τα υποκείμενα που
ανήκουν σε «οικογένειες με ένα - δύο μέλη» καθώς και αυτά που ανήκουν σε
«οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα μέλη» θεωρούν ότι απαιτείται συμμετοχή
στους χώρους αποφάσεων, ενώ τα υποκείμενα που ανήκουν σε οικογένειες με τρία ή
και περισσότερα μέλη θεωρούν ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει προσωπικό
ενδιαφέρον.
Δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην «επαγγελματική
δραστηριότητα» των υποκειμένων και την εκτίμηση τους σχετικά με το αν αρκεί
μόνο γνώση, πληροφόρηση, ενημέρωση προκειμένου να γίνουμε περιβαλλοντικά
υπεύθυνοι πολίτες, καθώς όλοι τους θεωρούν ότι απαιτείται συμμετοχή στους χώρους
λήψης αποφάσεων καθώς και προσωπικό ενδιαφέρον.
Διαφοροποίηση παρατηρείται ανάμεσα στο «εισόδημα» των υποκειμένων και
την εκτίμηση τους στην προαναφερόμενη ερώτηση καθώς τα υποκείμενα με μεσαίο
μηνιαίο εισόδημα (από 250.000 -- 450.000 δρχ.) και υψηλό μηνιαίο εισόδημα
(μεγαλύτερο από 450.000 δρχ.) θεωρούν ότι είναι απαραίτητη η συμμετοχή στους
χώρους λήψης αποφάσεων ενώ τα υποκείμενα, με χαμηλό μηνιαίο εισόδημα (έως
250.000 δρχ.), θεωρούν ότι απαιτείται προσωπικό ενδιαφέρον.
Όπως φάνηκε από την έρευνα, οι ενήλικες θεωρούν ότι δεν αρκεί μόνο γνώση,
πληροφόρηση, ενημέρωση προκειμένου να γίνουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνοι
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πολίτες. Χρειάζεται ακόμα συμμετοχή στους χώρους λήψης αποφάσεων καθώς και
προσωπικό ενδιαφέρον.
Εκτιμώντας ότι οι ενήλικες έχουν ανάγκη να καλλιεργήσουν και αυτές τις
πτυχές της Περιβαλλοντικής Αγωγής, στα πλαίσια του προτεινόμενου μοντέλου
επιχειρούμε να ικανοποιήσουμε αυτή την ανάγκη, τόσο κατά τη φάση καθορισμού
των σκοπών και στόχων της επιμορφωτικής παρέμβασης, όσο και κατά τη φάση
καθορισμού του περιεχομένου της.
Δεν παρατηρούνται διαφορές ανάμεσα στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των
υποκειμένων και στην εκτίμηση τους σχετικά με τους τομείς ανθρώπινης
δραστηριότητας στους οποίους μπορούν να μεταφέρουν τις εμπειρίες που απέκτησαν
μέσα από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής. Όλα τα
υποκείμενα απάντησαν ότι επιθυμούν να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους στο σύνολο
των τομέων της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Η προαναφερόμενη άποψη των ερωτώμενων είναι σωστή αν αναλογιστούμε
ότι στη σύγχρονη κοινωνία ο ρόλος των ενηλίκων δεν περιορίζεται μόνο στο ρόλο
του απλού πολίτη ή του φορέα εξουσίας, αλλά είναι πολυδύναμος και πολυποίκιλος
αφού αποκτά νέες διαστάσεις μέσα στην οικογένεια, στο χώρο εργασίας, στο
συνδικαλιστικό κίνημα και τις πολιτικές οργανώσεις (Emelin, 1991 : 3831-3832).
Θεωρώντας αυτή την ανάγκη ως ιδιαίτερα σημαντική, στα πλαίσια του
προτεινόμενου μοντέλου επιχειρούμε να την ικανοποιήσουμε μέσα από τη φάση
παρουσίασης των αποτελεσμάτων του προγράμματος στην ευρύτερη κοινότητα.

Όσο αφορά την επίδραση των δημογραφικών δεδομένων στην αντίληψη των
ενηλίκων σχετικά με την δυνατότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να
συμβάλλουν στην υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής από τα
αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε τα ακόλουθα.
Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των υποκειμένων φαίνεται να μην
επηρεάζουν την αντίληψη τους σχετικά με την δυνατότητα που έχουν οι πολιτιστικοί
φορείς, οι οποίοι λειτουργούν στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να
συμβάλλουν στην υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής σε ενήλικες,
καθώς όλα τα υποκείμενα απάντησαν θετικά.
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Από την έρευνα φάνηκε πως και τα δύο «φύλα» εκτιμούν on οι πολιτιστικοί
φορείς έχουν την δυνατότητα να συντονίσουν τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με
την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής σε ενήλικες. Η θέση αυτή
των υποκειμένων ερμηνεύεται αν λάβουμε υπόψη μας ότι στην περιοχή της Ακράτας
έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα (1906) αρκετοί
πολιτιστικοί σύλλογοι. Οι σύλλογοι αυτοί δεν συμβάλλουν μόνο στην ανύψωση του
πνευματικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής, αλλά παράλληλα
δραστηριοποιούνται προς την κατεύθυνση επίλυσης περιβαλλοντικών και άλλων
προβλημάτων. (Γεωργαντόπουλος, 1990:43-56).
Επιμέρους διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν στις διάφορες «ηλικιακές
κατηγορίες» των υποκειμένων και την εκτίμηση τους σχετικά με την δυνατότητα που
έχουν οι πολιτιστικοί φορείς να συμβάλλουν στην υλοποίηση προγραμμάτων
Περιβαλλοντικής Αγωγής σε ενήλικες. Τα άτομα με ηλικία από 18-30 ετών πιστεύουν
στην δυνατότητα των πολιτιστικών φορέων να συμβάλλουν στην υλοποίηση
περιβαλλοντικών προγραμμάτων σε ενήλικες, καθώς συμμετέχουν σε αυτούς τα πιο
συνειδητοποιημένα άτομα. Τα άτομα με ηλικία 31-40 καθώς και αυτά με ηλικία
μεγαλύτερη των 50 ετών θεωρούν ότι οι πολιτιστικοί φορείς έχουν την δυνατότητα να
συντονίσουν καλύτερα τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την υλοποίηση
περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Τέλος τα άτομα με ηλικία 41-50 ετών εκτιμούν ότι
οι συλλογικές προσπάθειες έχουν καλύτερα αποτελέσματα.
Διαφοροποιήσεις επίσης παρατηρήθηκαν στο «επίπεδο εκπαίδευσης» των
υποκειμένων και την εκτίμηση τους σχετικά με την δυνατότητα που έχουν οι
πολιτιστικοί φορείς να συμβάλλουν στην υλοποίηση προγραμμάτων
Περιβαλλοντικής Αγωγής. Τα υποκείμενα με επίπεδο εκπαίδευσης Δημοτικό Γυμνάσιο θεωρούν ότι στους πολιτιστικούς φορείς συμμετέχουν τα πιο
συνειδητοποιημένα στα περιβαλλοντικά προβλήματα άτομα. Τα υποκείμενα με
επίπεδο εκπαίδευσης Λύκειο καθώς και αυτά με επίπεδο εκπαίδευσης A.E.I. -T.E.I.,
θεωρούν ότι οι πολιτιστικοί φορείς, οι οποίοι λειτουργούν στα πλαίσια της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, έχουν την δυνατότητα να συντονίσουν καλύτερα τις πρωτοβουλίες
που σχετίζονται με την Περιβαλλοντική Αγωγή των Ενηλίκων.
Δεν παρατηρήθηκε καμία διαφοροποίηση ανάμεσα στην «οικογενειακή
κατάσταση» των ερωτώμενων και την εκτίμηση τους σχετικά με την δυνατότητα των
πολιτιστικών φορέων να συμβάλλουν στην Περιβαλλοντική Αγωγή των Ενηλίκων.
Όλα τα υποκείμενα εκτιμούν πως οι πολιτιστικοί φορείς μπορούν και συντονίσουν
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καλύτερα τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την Περιβαλλοντική Αγωγή των
ενηλίκων.
Την ίδια άποψη με την προαναφερόμενη διατυπώνουν όλες οι κατηγορίες
υποκειμένων ανεξάρτητα από τον «αριθμό μελών» των οικογενειών τους.
Επιμέρους διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στην εκτίμηση των διαφόρων
«επαγγελματικών κατηγοριών» σχετικά με την δυνατότητα των πολιτιστικών φορέων
να συμβάλλουν στην Περιβαλλοντική Αγωγή των Ενηλίκων. Οι υπάλληλοι, οι
ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μη εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι πολιτιστικοί φορείς
έχουν την δυνατότητα να συντονίσουν καλύτερα τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με
την Περιβαλλοντική Αγωγή των Ενηλίκων. Οι αγρότες εκτιμούν ότι στους ·
πολιτιστικούς φορείς συμμετέχουν τα πιο ευαισθητοποιημένα στα περιβαλλοντικά
θέματα άτομα, ενώ οι συνταξιούχοι θεωρούν ότι οι συλλογικές προσπάθειες
επιφέρουν πάντοτε τα καλύτερα αποτελέσματα.
Δεν παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ανάμεσα στο «εισόδημα» των
υποκειμένων και την εκτίμηση τους σχετικά με την δυνατότητα των πολιτιστικών
φορέων να συμβάλλουν στην Περιβαλλοντική Αγωγή των Ενηλίκων. Όλα τα
υποκείμενα ανεξάρτητα από το εισόδημα τους θεωρούν ότι οι πολιτιστικοί φορείς
μπορούν να συντονίσουν καλύτερα τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την
Περιβαλλοντική Αγωγή των Ενηλίκων.
Από την έρευνα προκύπτει πως τα υποκείμενα θεωρούν ότι οι πολιτιστικοί
φορείς μπορούν να συμβάλλουν στην Περιβαλλοντική Αγωγή των Ενηλίκων. Χωρίς
να αμφισβητούν πως και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μπορούν να
συμβάλλουν προς την ίδια κατεύθυνση δεν τα θεωρούν ως το σημαντικότερο φορέα ο
οποίος μπορεί να αναλάβει ένα τέτοιο ρόλο.
Την άποψη αυτή την λάβαμε υπόψη μας και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε την
συνεργασία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακράτας προκειμένου
αφενός μεν να "δοκιμάσουμε" με ενήλικες της περιοχής την αποτελεσματικότητα
του προτεινόμενου μοντέλου, αφετέρου να καταδείξουμε πως εκτός από τους
πολιτιστικούς φορείς υπάρχουν και άλλοι φορείς, ίσως και πιο ειδικοί, οι οποίοι
μπορούν να συμβάλλουν προς την ίδια κατεύθυνση.
Από την έρευνα φάνηκε πως όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από τα
δημογραφικά τους χαρακτηριστικά θεωρούν ότι οι φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης έχουν την δυνατότητα να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των
ενηλίκων σε θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής.
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Τόσο οι «άνδρες» όσο και οι «γυναίκες» εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να
επιτευχθεί μέσα από διαδικασίες αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους πολίτες και τους
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Την ίδια άποψη με την προαναφερόμενη διατυπώνουν όλοι οι ερωτώμενοι
ανεξάρτητα από την «ηλικία» και το «μορφωτικό» τους επίπεδο.
Επιμέρους διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν ανάμεσα στις διάφορες
«κατηγορίες οικογενειών» και την εκτίμηση τους σχετικά με την δυνατότητα των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συμβάλλουν στην Περιβαλλοντική Αγωγή
των Ενηλίκων. Τα υποκείμενα που ανήκουν σε οικογένειες με 1-2 μέλη θεωρούν ότι
η ευαισθητοποίηση αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την προβολή των
περιβαλλοντικών προβλημάτων από τα Μ.Μ.Ε.
Τα υποκείμενα που ανήκουν στις υπόλοιπες κατηγορίες οικογενειών, εκτιμούν
ότι η ευαισθητοποίηση των ενηλίκων σε θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής μπορεί να
επιτευχθεί μέσα από διαδικασίες αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και τους πολίτες.
Οι «επαγγελματικές ενασχολήσεις» καθώς και το «εισόδημα» των
υποκειμένων φαίνεται να μην επηρεάζουν την αντίληψη τους σχετικά με την
δυνατότητα των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συμβάλλουν στην
ευαισθητοποίηση

των

Ενηλίκων

σε

θέματα

Περιβαλλοντικής

Αγωγής.

Μικρή διαφοροποίηση παρατηρείται στους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι
εκτιμούν πως μπορεί να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση των ενηλίκων σε θέματα
Περιβαλλοντικής Αγωγής μέσα από εκδηλώσεις.
Από την έρευνα προκύπτει πως οι ενήλικες εκτιμούν ότι οι φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κ.λ.π.) μπορούν να
συμβάλλουν στην Περιβαλλοντική Αγωγή των Ενηλίκων. Η άποψη αυτή ερμηνεύεται
ως ένα βαθμό αν αναλογιστούμε πως οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
δραστηριοποιούνται στο χώρο των τοπικών κοινωνιών, γνωρίζουν τα τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα και έχουν την δυνατότητα να συμβάλλουν στην
ευαισθητοποίηση των πολιτών στα περιβαλλοντικά θέματα. Επίσης μπορούν να
διαμορφώσουν μέσα από συνδυασμό μέτρων και ενεργειών φιλικές προς το
περιβάλλον συμπεριφορές.
Αυτή την ανάγκη την λάβαμε υπόψη μας κατά την δόμηση του προτεινόμενου
μοντέλου και επιχειρούμε να την ικανοποιήσουμε τόσο μέσα από την φάση
καθορισμού των σκοπών και στόχων της επιμορφωτικής διαδικασίας, όσο και μέσα

207

από την φάση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της επιμορφωτικής παρέμβασης
στην τοπική κοινωνία.
Όσο αφορά την επίδραση των δημογραφικών δεδομένων στους τρόπους πίεσης
από την μεριά των ενηλίκων για την αντιμετώπιση των Περιβα/^.οντικών
Προβλημάτων από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε τα ακόλουθα :
Τόσο οι «άνδρες» όσο και οι «γυναίκες» θεωρούν ότι απαιτείται συνδυασμός
τρόπων - μέσων πίεσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα περιβαλλοντικά
προβλήματα της εποχής.
Διαφοροποίηση παρατηρείται ανάμεσα στις απόψεις που διατυπώνουν οι
διάφορες «κατηγορίες ενηλίκων», καθώς τα υποκείμενα με ηλικία από 18-40 ετών
και αυτά με ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών εκτιμούν ότι απαιτείται συνδυασμός
τρόπων - μέσων πίεσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα περιβαλλοντικά
προβλήματα της εποχής. Διαφορετική γνώμη εκφράζουν τα υποκείμενα με ηλικία 4150 ετών τα οποία θεωρούν ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν να
αντιμετωπιστούν μέσα από ήπιες διαμαρτυρίες.
Σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται ανάμεσα στο «επίπεδο εκπαίδευσης»
των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα και την άποψη τους σχετικά με τους
τρόπους αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι απόφοιτοι
Δημοτικού θεωρούν ως τρόπους - μέσα πίεσης τις ήπιες διαμαρτυρίες, οι απόφοιτοι
Λυκείου θεωρούν τις δυναμικές κινητοποιήσεις, ενώ οι απόφοιτοι A.E.I. -T.E.I,
διατυπώνουν την άποψη ότι απαιτείται συνδυασμός τρόπων - μέσων πίεσης
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
Διαφοροποίηση παρατηρείται στις απόψεις που διατυπώνουν τα υποκείμενα
σε σχέση με την «οικογενειακή τους κατάσταση». Οι παντρεμένοι θεωρούν ότι τα
περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν να επιλυθούν μέσα από δυναμικές
κινητοποιήσεις, ενώ οι ανύπαντροι εκτιμούν ότι απαιτείται συνδυασμός τρόπων μέσων πίεσης προκειμένου αυτά να επιλυθούν.
Τα υποκείμενα που ανήκουν σε ολιγομελείς οικογένειες (1-2 μέλη) εκτιμούν
ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από ήπιες
διαμαρτυρίες. Τα υποκείμενα που ανήκουν σε πολυμελείς οικογένειες (τρία ή και
περισσότερα μέλη) θεωρούν ότι απαιτείται συνδυασμός τρόπων - μέσων πίεσης
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα οξυμένα προβλήματα της εποχής.
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Διαφοροποίηση παρατηρείται ανάμεσα στην «επαγγελματική δραστηριότητα»
των υποκειμένων και την εκτίμηση τους σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των
περιβαλλοντικών προβλημάτων της εποχής. Οι υπάλληλοι, οι ελεύθεροι
επαγγελματίες και οι μη εργαζόμενοι εκτιμούν ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα
μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από συνδυασμό τρόπων - μέσων πίεσης.
Αντίθετη άποψη διατυπώνουν οι αγρότες και οι συνταξιούχοι οι οποίοι εκτιμούν ότι
αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από δυναμικές κινητοποιήσεις.
Το «εισόδημα» των υποκειμένων φαίνεται να μην επηρεάζει σημαντικά την
εκτίμηση τους με τους τρόπους - μέσα πίεσης που απαιτούνται για την επίλυση των
περιβαλλοντικών προβλημάτων της εποχής. Τα υποκείμενα με χαμηλό (έως 250.000
δρχ.) και μεσαίο (από 250.000 - 450.000 δρχ.) μηνιαίο εισόδημα εκτιμούν ότι αυτά
μπορούν να επιλυθούν μέσα από δυναμικές κινητοποιήσεις, ενώ τα υποκείμενα με
υψηλό ( μεγαλύτερο από 450.000 δρχ.) μηνιαίο εισόδημα θεωρούν ότι απαιτείται
συνδυασμός τρόπων - μέσων πίεσης για την επίλυση τους.
Από την έρευνα διαπιστώνουμε πως οι περισσότεροι ενήλικες εκτιμούν ότι η
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων μπορεί να επιτευχθεί
αποτελεσματικά μέσα από συνδυασμό μέτρων - τρόπων πίεσης. Εκτιμώντας αυτή την
άποψη ως εξαιρετικά σημαντική, στα πλαίσια του προτεινόμενου μοντέλου,
προσπαθήσαμε να την αναπτύξουμε τόσο μέσα από την φάση διατύπωσης των
σκοπών και στόχων της επιμορφωτικής παρέμβασης και από την φάση καθορισμού
του περιεχομένου της, όσο και μέσα από την φάση ομαδοποίησης των
συμμετεχόντων στην επιμορφωτική διαδικασία με στόχο την πολύπλευρη προσέγγιση
του προς μελέτη θέματος.
Η «ηλικία», το «επίπεδο εκπαίδευσης» η «οικογενειακή κατάσταση» καθώς
και το «επάγγελμα» των υποκειμένων φάνηκε να μην επηρεάζει την εκτίμηση τους
σχετικά με το κατά πόσο οι οργανωμένες διαμαρτυρίες πολιτών απέναντι στα
σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν να κινητοποιήσουν και άλλους
λιγότερο ευαισθητοποιημένους πολίτες. Όλα τα υποκείμενα απάντησαν θετικά.
Από την έρευνα προκύπτει πως και τα δύο «φύλα» θεωρούν ότι οι
οργανωμένες διαμαρτυρίες των πολιτών απέναντι στα σύγχρονα περιβαλλοντικά
προβλήματα μπορούν να κινητοποιήσουν και άλλους λιγότερο ευαισθητοποιημένους
πολίτες, αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλοι υποκινητές.
Την ίδια άποψη με την προηγούμενη διατυπώνουν τα υποκείμενα με ηλικία
18-30 ετών, καθώς και τα υποκείμενα με ηλικία 40 ετών και άνω. Διαφορετική
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άποψη εκφράζουν τα υποκείμενα με ηλικία 31-40 ετών τα οποία θεωρούν ότι οι
οργανωμένες διαμαρτυρίες πολιτών απέναντι στα περιβαλλοντικά θέματα μπορούν να
κινητοποιήσουν και άλλους πολίτες αν δεν υπάρχουν πίσω από αυτές άλλα
συμφέροντα.
Το «επίπεδο εκπαίδευσης» των υποκειμένων φαίνεται να μην επηρεάζει την
άποψη τους στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από το
μορφωτικό τους επίπεδο, θεωρούν ότι οι οργανωμένες διαμαρτυρίες των πολιτών
απέναντι στα περιβαλλοντικά θέματα μπορούν να κινητοποιήσουν και άλλους
λιγότερο ευαισθητοποιημένους πολίτες, αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλοι
υποκινητές.
Την ίδια άποψη με την προαναφερόμενη διατυπώνουν όλα τα υποκείμενα
ανεξάρτητα από την «οικογενειακή τους κατάσταση».
Μικρές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ανάμεσα στο «επάγγελμα» των
υποκειμένων και την τοποθέτηση τους στο συγκεκριμένο ερώτημα, καθώς όλες οι
επαγγελματικές κατηγορίες πλην των συνταξιούχων, εκτιμούν ότι οι οργανωμένες
διαμαρτυρίες των πολιτών απέναντι στα περιβαλλοντικά θέματα μπορούν να
κινητοποιήσουν και άλλους λιγότερο ευαισθητοποιημένους πολίτες, αρκεί να
υπάρχουν οι κατάλληλοι υποκινητές. Οι συνταξιούχοι θεωρούν ότι οι οργανωμένες
διαμαρτυρίες των πολιτών απέναντι στα περιβαλλοντικά θέματα μπορούν να
κινητοποιήσουν και άλλους πολίτες αρκεί να μην υπάρχουν διαφορετικά
συμφέροντα.
Δεν παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ανάμεσα στο «εισόδημα» των
υποκειμένων και την τοποθέτηση τους στο συγκεκριμένο ερώτημα καθώς όλα τα
υποκείμενα θεωρούν ότι οι οργανωμένες διαμαρτυρίες των πολιτών απέναντι στα
περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν να κινητοποιήσουν και άλλους πολίτες, αρκεί
να υπάρχουν οι κατάλληλοι υποκινητές.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει η ανάγκη δημιουργίας
ευαισθητοποιημένων απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα πολιτών, οι οποίοι
θα μπορούν να κινητοποιήσουν προς την ίδια κατεύθυνση και άλλους λιγότερο
ευαισθητοποιημένους πολίτες. Στα πλαίσια του προτεινόμενου μοντέλου αυτή την
ανάγκη επιχειρούμε να την ικανοποιήσουμε τόσο μέσα από την φάση καθορισμού
των σκοπών και στόχων της επιμορφωτικής παρέμβασης και από τη φάση
καθορισμού του περιεχομένου της, όσο και μέσα από τη φάση παρουσίασης των
αποτελεσμάτων της επιμορφωτικής παρέμβασης στην τοπική κοινωνία.
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Όσο αφορά την εκτίμηση των υποκειμένων σχετικά με το περιεχόμενο της
Περιβαλλοντικής Αγωγής τους, από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε τα
ακόλουθα :
Όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από το «επίπεδο εκπαίδευσης», τον «αριθμό
μελών των οικογενειών τους», την «οικογενειακή τους κατάσταση» και το
«επάγγελμα» τους, εκτιμούν ότι δεν αρκεί μόνο γνώση, πληροφόρηση, ενημέρωση
προκειμένου να γίνουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνοι πολίτες.
Τόσο οι «άνδρες» όσο και οι «γυναίκες» εκτιμούν ότι το περιεχόμενο της
Περιβαλλοντικής Αγωγής πρέπει να προάγει τη συμμετοχή στους χώρους λήψης
αποφάσεων.
Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ανάμεσα στις «ηλικιακές» κατηγορίες και
την εκτίμηση τους σχετικά με το περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Αγωγής. Τα
άτομα με ηλικία 18-30 ετών καθώς και αυτά με ηλικία 41-50 ετών εκτιμούν πως το
περιεχόμενο της πρέπει να ενισχύει το ενδιαφέρον απέναντι στα περιβαλλοντικά
προβλήματα. Τα υποκείμενα με ηλικία 31-40 ετών θεωρούν πως πρέπει να προάγει τη
συμμετοχή στους χώρους λήψης αποφάσεων, ενώ τα υποκείμενα με ηλικία
μεγαλύτερη των 50 ετών θεωρούν ότι πρέπει να ενισχύει το σεβασμό και την αγάπη
για το περιβάλλον.
Μικρές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ανάμεσα στο «επίπεδο εκπαίδευσης»
των υποκειμένων και την εκτίμηση τους σχετικά με το περιεχόμενο της
Περιβαλλοντικής Αγωγής.
Τα υποκείμενα απόφοιτοι Δημοτικού - Γυμνασίου καθώς και οι απόφοιτοι
Λυκείου θεωρούν ότι το περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Αγωγής ενισχύει τη
συμμετοχή στους χώρους λήψης αποφάσεων, ενώ τα υποκείμενα απόφοιτοι A.E.I. T.E.I, θεωρούν ότι πρέπει να ενισχύει το προσωπικό του ενδιαφέρον απέναντι στα
περιβαλλοντικά προβλήματα.
Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ανάμεσα στην «οικογενειακή κατάσταση»
των υποκειμένων και την εκτίμηση τους σχετικά με το περιεχόμενο της
Περιβαλλοντικής Αγωγής.
Οι «παντρεμένοι» θεωρούν ότι το περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Αγωγής
πρέπει να προάγει τη συμμετοχή στους χώρους λήψης αποφάσεων, ενώ οι
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«ανύπαντροι» θεωρούν ότι πρέπει να ενισχύει το ενδιαφέρον για τα περιβαλλοντικά
προβλήματα.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται πως τα υποκείμενα που ανήκουν
σε ολιγομελείς οικογένειες (ένα - δύο μέλη), καθώς και αυτά που ανήκουν σε
οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα μέλη, θεωρούν ότι το περιεχόμενο της
Περιβαλλοντικής Αγωγής πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του στους χώρους
λήψης αποφάσεων. Τα υποκείμενα που ανήκουν σε οικογένειες με τρία ή και
περισσότερα μέλη θεωρούν, πως το περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Αγωγής
πρέπει να ενισχύει το προσωπικό ενδιαφέρον για τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
Δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο «επάγγελμα» των
υποκειμένων και την εκτίμηση τους σχετικά με το περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής
Αγωγής. Όλα τα υποκείμενα ανεξάρτητα από την επαγγελματική τους ενασχόληση
θεωρούν πως αυτό πρέπει να προάγει τη συμμετοχή στους χώρους λήψης
αποφάσεων, καθώς και το προσωπικό ενδιαφέρον για τα περιβαλλοντικά
προβλήματα.
Το «εισόδημα» των υποκειμένων φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά την
εκτίμηση τους σχετικά με το περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Αγωγής. Τα
υποκείμενα με μεσαίο (από 250.000 - 450.000 δρχ.) και υψηλό μηνιαίο εισόδημα
(μεγαλύτερο από 450.000) θεωρούν πως αυτό πρέπει να ενισχύει τη συμμετοχή στους
χώρους λήψης αποφάσεων, ενώ τα υποκείμενα με χαμηλό (έως 250.000 δρχ.) μηνιαίο
εισόδημα, θεωρούν πρέπει να προάγει το προσωπικό ενδιαφέρον.
Από την έρευνα φάνηκε πως το περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Αγωγής
δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην παροχή γνώσεων, πληροφόρησης γύρω από τα
Περιβαλλοντικά θέματα. Πρέπει να ενισχύει και άλλες πτυχές της Περιβαλλοντικής
Αγωγής όπως για παράδειγμα την ικανότητα για συμμετοχή στους χώρους λήψης
αποφάσεων.
Την ανάγκη αυτή τη θεωρούμε σημαντική και στα πλαίσια του προτεινόμενου
μοντέλου επιχειρούμε να την αναπτύξουμε τόσο μέσα από την φάση καθορισμού των
σκοπών και στόχων της επιμορφωτικής δραστηριότητας, τόσο μέσα από τη φάση
διαμόρφωσης του περιεχομένου της, όσο και μέσα από την φάση υλοποίησης της
επιμορφωτικής παρέμβασης.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε πως όλοι οι ενήλικες
ανεξάρτητα από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά αισθάνονται την ανάγκη να
μεταφέρουν τις εμπειρίες που απέκτησαν μέσα από την συμμετοχή τους σε
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προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής στο σύνολο των τομέων της ανθρώπινης
δραστηριότητας.

Θεωρώντας αυτή την ανάγκη ως ιδιαίτερα σημαντική, στα πλαίσια του
προτεινόμενου μοντέλου επιχειρούμε να την ικανοποιήσουμε μέσα από την φάση
παρουσίασης των αποτελεσμάτων του προγράμματος στην ευρύτερη κοινότητα.
Από τα πιο πάνω συμπεράσματα θεωρούμε ότι με βάση τα δημογραφικά
δεδομένα του πληθυσμού αναφοράς, έγιναν σαφείς οι ανάγκες των συγκεκριμένων
ενηλίκων σε σχέση με την Περιβαλλοντική Αγωγή, οι οποίες αξιοποιούνται
παρακάτω στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση του σχετικού διδακτικού
μοντέλου.

ΜΕΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΑΟΥ
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Κεφάλαιο Ένατο

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Εισαγωγή
Στα πλαίσια αυτού του κεφαλαίου επιχειρείται μια σύντομη προσέγγιση της
διδακτικής στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων .
Ξεκινώντας

από

τις

θεωρίες

μάθησης

και

τα

αντίστοιχα

μοντέλα

που

χρησιμοποιούνται στην Εκπαίδευση Ενηλίκων , παρουσιάζουμε τις μεθόδους
διδασκαλίας καθώς και τις διδακτικές αρχές όπως αυτές προκύπτουν μέσα από τη
μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας.
Παράλληλα γίνεται αναφορά στους παράγοντες που εμποδίζουν τη διαδικασία
μάθησης σε ενήλικες καθώς και το ρόλο της εκπαίδευσης σε αυτή.
Η παρουσίαση των προαναφερόμενων συμβάλλει στο να κατανοήσουμε καλύτερα
τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι ενήλικες , ενώ παράλληλα αποτελεί τη
θεωρητική βάση για τη δόμηση του διδακτικού μοντέλου Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε
θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής, του οποίου την παρουσίαση και ανάλυση
επιχειρούμε στο επόμενο κεφάλαιο της εργασίας μας.

Α.

Θεωρίες Μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων δεν υπάρχει μια θεωρία η οποία είναι σε
θέση να ερμηνεύσει ικανοποιητικά το φαινόμενο της μάθησης, ούτε επίσης ένα
μοντέλο το οποίο να περιγράφει τη διαδικασία μάθησης (Palios, 1997: 38).
Για να γίνει αντιληπτή η διαδικασία μάθησης σε αυτό το χώρο, απαιτείται η
σύνθεση και εφαρμογή ενός αριθμού θεωριών και κατευθύνσεων, που εμπεριέχονται
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στα πλαίσια των παρακάτω «παραδειγμάτων»1: συμπεριφοριστικού και γνωστικού,
ανθρωπιστικού και κοινωνιογνωστικού.
1.

Συμπεριφοριστικό Παράδειγμα

Στα πλαίσια των βασικών αρχών του Συμπεριφορισμού που τέθηκαν από τον
J. Β. Watson τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, αναπτύχθηκαν σημαντικές θεωρίες
των διαδικασιών της μάθησης, με κυριότερους εκπροσώπους τους Thorndike,
Tolman, Gurthrie και Skinner (Merriam & Caffarella, 1991: 126).
Παρά το ότι οι προσπάθειες των προηγούμενων παρουσίασαν διαφορές, είχαν
κοινά χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν την ένταξη τους στο Συμπεριφοριστικό
παράδειγμα. Στα πλαίσια του Συμπεριφοριστικού παραδείγματος η έμφαση δόθηκε
περισσότερο στα εξωτερικά μετρήσιμα στοιχεία της συμπεριφοράς, παρά στις
νοητικές διαδικασίες. Το περιβάλλον θεωρήθηκε ως βασικός συντελεστής
συγκρότησης της συμπεριφοράς, μέσω της υπόθεσης ότι η μάθηση καθορίζεται από
τις ιδιότητες του περιβάλλοντος και όχι από αυτές του ατόμου. Επίσης θεμελιώδεις
παράγοντες στη μαθησιακή διαδικασία, θεωρήθηκαν η συνέχεια (ο τύπος και ο
ρυθμός της χρονικής σχέσης δύο τυχαίων συμβάντων που επιτρέπει τη συσχέτιση
τους) και η ενίσχυση, η διαδικασία δηλαδή για την αύξηση της πιθανότητας
επανάληψης και φυσιολογικής επανασύνδεσης των προαναφερθέντων συμβάντων
(Grippin and Peters, 1984: 28).
Ο Thorndike έδωσε μεγάλη έμφαση στη λειτουργία και τις συνέπειες του τύπου του
αποτελέσματος. Εφόσον το αποτέλεσμα της αντίδρασης ικανοποιεί το δέκτη, η
σύνδεση (συνειρμός) ανάμεσα στο ερέθισμα και την αντίδραση ενισχύεται, ενώ αν το
αποτέλεσμα είναι δυσάρεστο, η προηγούμενη εξασθενεί. Έτσι, η ικανοποίηση και η
δυσαρέσκεια καθορίζουν το αν οι συνειρμοί - παράγωγα των ερεθισμάτων, θα
παραμείνουν ή θα διαγραφούν. Η αμοιβή, σύμφωνα με τον Thorndike δυναμώνει τους
συνειρμούς, ενώ η ποινή δεν είναι βέβαιο αν τους εξασθενεί, δεδομένου ότι η ποινή
1

Ο όρος παράδειγμα χρησιμοποιείται με την έννοια που του προσέδωσε ο Thomas Kuhn (1962),
σύμφωνα με τον οποίο, μια θεωρία, εντάσσεται σ' ένα γενικότερο ερμηνευτικό παράδειγμα που έχει
βαρύνουσα αξία, και συγκεντρώνει τη συναίνεση της επιστημονικής κοινότητας σε μια δεδομένη
ιστορική φάση. Το παράδειγμα με την έννοια αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως σύνθεση
επιστημολογικών κανόνων και μεθοδολογίας, μέσα από τα οποία προκύπτουν οι προβληματικές και οι
τυπικές λύσεις, πράγματα που γίνονται αποδεκτά ως κανονιστικά από τους επιστήμονες που
αποδέχονται αυτή την άτυπη επιστημονική σύμβαση (Βαλλιάνος, 1993: 25, Palios, 1997: ο.π.).
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δημιουργεί ποικίλες συμπεριφορές και έτσι δίνεται η ευκαιρία στο δέκτη να βρει μια
νέα ευκαιρία αμοιβής (Hergenhahn, 1988: 55).
Ο Thorndike κατέληξε σε συμπεράσματα τα οποία μπορούσαν να επηρεάσουν τη
μακροβιότητα και την αποτελεσματικότητα των συνδέσεων μεταξύ ερεθισμάτων και
μεταβολών της συμπεριφοράς. Τα άτομα συχνότερα υιοθετούν και θυμούνται θετικά
και ευχάριστα αποτελέσματα ερεθισμάτων, ενώ η συχνή επανάληψη της δημιουργίας
συνδέσεων οδηγεί σε ικανοποιητικά μαθησιακά αποτελέσματα. Έτσι υποστήριξε ο
Thorndike ότι σε περιπτώσεις που το άτομο είναι έτοιμο να προχωρήσει σε συνδέσεις
δεδομένων, επεκτείνεται η δυνατότητα μάθησης (Hergenhahn, 1988: ό.π., Meriamm
and Caffarella 1991: 126).
Οι θέσεις του Thorndike παρά το ότι απέσπασαν αυστηρές κριτικές και
αμφισβητήσεις, αποτέλεσαν την αφετηρία για τις εργασίες άλλων ψυχολόγων.
Ο Ι.Ρ. Pavlov, ιδρυτής της νεότερης συνειρμικής σχολής, ανέλυσε
περισσότερο τις έννοιες ενίσχυση - γενίκευση και επεξεργασία ερεθισμάτων.
Υποστήριξε ότι η μάθηση αποτελεί μια φυσιολογική δραστηριότητα η οποία
συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος, και
στηρίζεται σε διεγερτικούς μηχανισμούς οι οποίοι δημιουργούνται στον εγκέφαλο
από

τους

φυσικούς

ερεθισμούς

(Merriam

&

Cafferalla

1991:

127).

Η μάθηση κατά τον Pavlov γίνεται αντιληπτή ως μια σειρά συνδέσεων μεταξύ
υποκατάστατων ερεθισμών και διεγερτικών αποτελεσμάτων στον εγκέφαλο, για την
εδραίωση της οποίας απαιτείται η ενίσχυση μέσω της ικανοποίησης και η ταυτόχρονη
σύνδεση του υποκατάστατου ή εξαρτημένου ερεθισμού με την ενίσχυση (Φράγκος ,
1984: 58).
Παρά τις σημαντικές θέσεις των προηγούμενων, ο Συμπεριφορισμός ως
θεωρία της μάθησης, οφείλει τη φήμη του στον Skinner. Ο Αμερικανός ψυχολόγος
αναφέρθηκε σε μια διαφορετική μορφή συμπεριφοράς την οποία ονόμασε ενεργό
συμπεριφορά (operant behavior) σε αντίθεση με τον ως τότε θεωρούμενο χαρακτήρα
της συμπεριφοράς ως αντανακλαστικό (Grippen and Peters, 1984: 65).
Κατά την ενεργό συμπεριφορά παρατηρείται η παρέμβαση των όντων στο
περιβάλλον, είτε λόγω βιολογικών αναγκών, είτε λόγω γενετικών χαρακτηριστικών.
Οι απόψεις του Skinner για τη μάθηση αποτελούν προέκταση της θεωρίας της
ενεργού συμπεριφοράς. Στα πλαίσια αυτής της αντίληψης προτείνεται η ενίσχυση της
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εμφάνισης της επιθυμητής αντίδρασης-συμπεριφοράς και η αγνόηση της
ανεπιθύμητης (Grippen & Peters 1984: ό.π.).
Η προσωπικότητα κατά τον Skinner, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η συγκρότηση της
συμπεριφοράς μέσω της αυτό-επιβράβευσης ορισμένων αντιδράσεων (θετικών
σύμφωνα με την κρίση του ατόμου) και της απόρριψης άλλων (Merriam & Caffarella,
1991: 127).
Η έννοια των θετικών και αρνητικών ενισχυτών βρίσκεται στο επίκεντρο των
θεωριών του Skinner. Θετικός ενισχυτής είναι οποιοδήποτε ερέθισμα το οποίο όταν
προστίθεται αυξάνει την πιθανότητα αντίδρασης, ενώ αρνητικός ενισχυτής είναι
οποιοδήποτε ερέθισμα το οποίο όταν προστίθεται μειώνει την πιθανότητα μη
επιθυμητής αντίδρασης.
Η ενίσχυση είναι δυνατό να είναι συνεχής, όταν προσφέρεται αμοιβή όχι για κάθε
αντίδραση, αλλά για κάθε σειρά επιθυμητών αντιδράσεων. Ο Skinner κατέληξε στο
συμπέρασμα πως με την ενίσχυση μπορούμε να πετύχουμε οποιαδήποτε συμπεριφορά
επιθυμούμε, μεταφέροντας το κέντρο βάρους της θεωρίας του στο περιβάλλον. Οι
αναφορές του στην ενεργό συμμετοχή του υποκείμενου, δε φαίνεται να παίζουν
κανένα ιδιαίτερο ρόλο στη διαδικασία της μάθησης (Merriam & Caffarella, 1991:
ό.π., Palios 1997:41).
Οι Συμπεριφοριστές αναφέρθηκαν στο φαινόμενο της μάθησης ως αλλαγή της
συμπεριφοράς των ανθρώπων. Το ενδιαφέρον τους εστιάζεται στην εξωτερική
συμπεριφορά, η οποία αποτελεί μετρήσιμη αντίδραση στα περιβαλλοντικά
ερεθίσματα. Οι σχεδιαστές προγραμμάτων και οι επιμορφωτές οργανώνουν το
μαθησιακό περιβάλλον κατάλληλα για την πρόκληση και ενίσχυση της επιθυμητής
συμπεριφοράς.
2.

Γνωστικό Παράδειγμα

Ο Συμπεριφορισμός αμφισβητήθηκε συστηματικά για πρώτη φορά το 1929
από τον Bode. Ο τελευταίος, ψυχολόγος της Μορφολογικής Σχολής, παρουσίασε το
Συμπεριφοριστικό παράδειγμα ως ανεπαρκές, λόγω του κατακερματισμού των
εννοιών, της έμφασης σε μεμονωμένες περιπτώσεις και γεγονότα, και
αυτοπεριορισμό και μονομέρεια στην ανάλυση των εξωτερικών χαρακτηριστικών της
συμπεριφοράς. Σταδιακά οι θεωρητικές προσεγγίσεις των Μ. Nerthermer, W. Kohler,
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Κ. Koffka και Κ. Lewin ενταγμένες στο Γνωστικό πλαίσιο, παρέθεσαν ένα
εναλλακτικό παράδειγμα στο Συμπεριφορισμό στα μέσα του 20ου αιώνα (Merriam &
Caffarellal991: 128).
Η μάθηση στα πλαίσια του γνωστικού παραδείγματος, αφορά την αναδιοργάνωση της
εμπειρίας, με στόχο την ερμηνεία των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος. Το άτομο
ανακαλύπτει τη λύση ενός προβλήματος, μετά τη διερεύνηση και οργάνωση όλων των
πλευρών και συστατικών του με διάφορους τρόπους. Η λύση εμφανίζεται διορατικά
με την ξαφνική εγρήγορση του νου. Η μάθηση προσδιορίζεται ως η ικανότητα του
ατόμου να συνδέει στοιχεία και σχέσεις με σκοπό τη συγκρότηση μιας εννοιολογικής
ολοκλήρωσης. Η μάθηση συντελείται νοητικά, πρώτα δηλαδή το άτομο
αντιλαμβάνεται τους υπάρχοντες αλληλοσυσχετισμούς των μερών του συνόλου και
στη συνέχεια προχωρεί στη σύλληψη, η οποία θεωρείται ότι επέρχεται «ξαφνικά και
απότομα» και περιέχει πάντοτε ένα νέο πρόσθετο και δημιουργικό στοιχείο (Merriam
& Caffarella 1991: 129, Palios 1997: 42).
Ο ρόλος των εσωτερικών νοητικών λειτουργιών ερευνήθηκε συστηματικά από
τον I. Piaget (1972). Ένας από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της γνωστικής
προσέγγισης ο Piaget, επηρεάστηκε από την μορφολογική ψυχολογία και τις
Συμπεριφοριστικές θεωρίες και κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι η νοητική εξέλιξη
εξαρτάται αφενός από την ωρίμανση του ατόμου, με τις ανάλογες μεταβολές στο
νευρικό σύστημα, και αφετέρου από το ποσό και το είδος των εμπειριών που
αποκτούνται.
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε πως μια βασική διαφορά ανάμεσα στο
Συμπεριφοριστικό και το Γνωστικό παράδειγμα βρίσκεται στο κέντρο ελέγχου της
μαθησιακής δραστηριότητας. Στις Γνωστικές θεωρίες το κέντρο βάρους βρίσκεται
στο συγκεκριμένο άτομο που μαθαίνει, ενώ στις συμπεριφοριστικές στο περιβάλλον.
Στα πλαίσια του Γνωστικού παραδείγματος το ενδιαφέρον στρέφεται στη μελέτη του
τρόπου με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τα εξωτερικά ερεθίσματα καθώς
επίσης και του τρόπου με τον οποίο οι πληροφορίες οργανώνονται, αποθηκεύονται
και ανακαλούνται (Πόρποδας, 1991: 161-201).
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο πως η μάθηση των ενηλίκων επηρεάζεται
από τις ανάγκες των συμμετεχόντων στα τμήματα μάθησης, το προσωπικό στυλ
μάθησης του κάθε εκπαιδευόμενου, τις προϋπάρχουσες εμπειρίες μάθησης και την
ηλικία (Smith, 1982: 19).
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3.

Κοινωνιογνωστικό Παράδειγμα

Η κοινωνιοδιαδραστική προσέγγιση δίνοντας μια διαφορετική διάσταση στην
έννοια της μάθησης, αναφέρει ότι η τελευταία συντελείται μέσω της
αλληλοπαρατήρησης και υιοθέτησης προτύπων συμπεριφοράς. Η διαδικασία αυτή
λαμβάνει χώρα στον κοινωνικό χώρο και παρουσιάζει αρκετά κοινά σημεία με τον
Συμπεριφορισμό (Palios, 1997: 25).
Ο Miller (1967) προχώρησε πρώτος στη μελέτη και ανάλυση της μάθησης
που προέρχεται από την κοινωνική παρατήρηση και διάδραση. Ξεκινώντας από τις
θεωρίες της συνειρμικής υποκατάστασης και τις διαδικασίες ενίσχυσης, υποστήριξε
ότι η μάθηση δε συντελείται μόνο μέσα από την παρατήρηση, αλλά θα πρέπει να
συνοδεύεται από τη μίμηση και την ενίσχυση από τη μεριά του παρατηρητή.
Κινούμενος ο Miller εντός των Συμπεριφοριστικών προσεγγίσεων, πρωτοτύπησε
υπογραμμίζοντας πως τα φαινόμενα της συμπεριφοράς μπορούν να σκιαγραφηθούν
και να ερμηνευτούν ικανοποιητικότερα, μέσω των αντικειμενικότερων και πιο
αξιόπιστων εργαλείων των θεωριών της μάθησης που βασίζονται στη κοινωνιοδιαδραστική δόμηση της προσωπικότητας (Merriam & Caffarella, 1991: 34).
Στη δεκαετία του 1960, το έργο του Bandura, απομάκρυνε την
Κοινωνιοδιαδραστική προσέγγιση από τον Συμπεριφορισμό δίνοντας έμφαση στις
γνωστικές λειτουργίες που ρυθμίζουν την κοινωνική παρατήρηση. Το έργο του
Bandura, διαχώρισε τη μάθηση μέσα από την παρατήρηση και τη μίμηση. Το άτομο
δε μιμείται αυτό που παρατηρεί, αλλά παρουσιάζει μια επεξεργασμένη έκδοση του
αντικειμένου της παρατήρησης. Ο Bandura υπογράμμισε τη μάθηση με
υποκατάσταση, η οποία συντελείται μέσω της συνύπαρξης με τρίτους, και την
παρατήρηση της συμπεριφοράς και των συνεπειών της. Η μάθηση χαρακτηρίζεται
από την έννοια της αυτορρύθμισης, σύμφωνα με την οποία το άτομο μαθαίνει
παρατηρώντας κάποια δεδομένη δική του συμπεριφορά και τις συνέπειες της, τόσο
για τον ίδιο του τον εαυτό όσο και για τους άλλους (Palios, 1997: 26).
Η υλοποίηση της μάθησης μέσω της παρατήρησης εξαρτάται από τέσσερις
βασικούς παράγοντες, α) την προσοχή, β) τη μνήμη, γ) την επανάληψη και δ) την
ενεργοποίηση. Πριν από κάθε μαθησιακή κατάσταση θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η
προσοχή του ατόμου και στη συνέχεια τα νέα δεδομένα που προέρχονται από την
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παρατήρηση να αποθηκευθούν. Κατά τη διαδικασία της επανάληψης τα άτομα
συγκρίνουν και επεξεργάζονται την τρέχουσα συμπεριφορά με τα πρότυπα σχήματα
που αποθηκεύτηκαν και με την πρώτη ευκαιρία ενεργούν με βάση τα τελευταία
(Hergenhahn, 1988: 327).
Η θεωρία του Bandura φαίνεται να έχει άμεση σχέση με τις μαθησιακές
προσπάθειες των ενηλίκων, εφόσον λαμβάνει εξίσου υπόψη της τις επιρροές του
περιβάλλοντος και τις νοητικές ιδιαιτερότητες των ατόμων που εμπλέκονται στη
μαθησιακή διαδικασία. Η μάθηση θεωρείται αποτέλεσμα της διάδρασης των ατόμων
με το περιβάλλον (Merriam & Caffarella, 1991:136).
Ένας άλλος εκπρόσωπος του Κοινωνιοδιαδραστικού παραδείγματος ο J. Β.
Rotter, συνδυάζοντας τις Συμπεριφοριστικές και Γνωστικές θεωρίες με τις θεωρίες
συγκρότησης της προσωπικότητας, υπογράμμισε πως τα περισσότερα πρότυπα της
ανθρώπινης συμπεριφοράς αποκτούνται (μαθαίνονται) με την ουσιώδη διάδραση
ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον (Merriam & Caffarella, 1991: ό.π.).
Οι εκπρόσωποι του Κοινωνιοδιαδραστικού παραδείγματος ερμηνεύουν το
φαινόμενο της μάθησης ως αποτέλεσμα της διαλεκτικής σχέσης ανάμεσα στο άτομο
και το περιβάλλον. Ο διαφορετικός ρυθμός μάθησης που παρατηρείται ανάμεσα στα
άτομα οφείλεται σε ιδιαιτερότητες της συμπεριφοράς του κάθε ατόμου, όπως αυτή
διαμορφώνεται από τον ξεχωριστό (για κάθε άτομο) τρόπο επεξεργασίας των
ερεθισμάτων (Palios, 1997: 27).
4.

Ανθρωπιστικό Παράδειγμα

Σε αντίθεση με τη Συμπεριφοριστική προσέγγιση η οποία εστιάζει την
ανάλυση της στη διαφαινόμενη συμπεριφορά και το ρόλο του περιβάλλοντος στη
συγκρότηση της, όπως επίσης και με τη γνωστική προσέγγιση, η οποία θεωρεί τις
γνωστικές λειτουργίες ως κομβικό σημείο του μαθησιακού φαινομένου, οι θεωρίες
που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του ανθρωπιστικού παραδείγματος αντιμετωπίζουν τη
μάθηση μέσα από την προοπτική της ατομικής ανάπτυξης και προόδου.
Η μετάθεση του επιστημονικού ενδιαφέροντος στις συναισθηματικές σε
συνδυασμό με τις γνωστικές λειτουργίες του ατόμου, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με
τη Φροϋδική ψυχο-αναλυτική προσέγγιση της ερμηνείας της συμπεριφοράς. Παρά το
γεγονός ότι ο S. Freud, δε φαίνεται να έχει σχέση με τις προσπάθειες ερμηνείας των
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διαδικασιών μάθησης, ορισμένες πλευρές της Φροϋδικής ψυχολογίας, όπως πχ. οι
αναλύσεις των λειτουργιών του υποσυνείδητου, τα φαινόμενα του άγχους και της
κατάθλιψης, έχουν επηρεάσει σημαντικά ορισμένες θεωρίες μάθησης και ειδικότερα
αυτές που αναφέρονται στους ενήλικες (Merriam & Caffarella, 1991: 132, Palios,
1997: 45).
Ο W. S. Sahakian (1984) έφθασε στο σημείο να παρουσιάσει την
ψυχαναλυτική θεραπεία σαν τύπο μαθησιακής θεωρίας. Οι εκπρόσωποι του
ανθρωπιστικού παραδείγματος δεν φαίνεται να δέχονται τον προκαθορισμό της
εξέλιξης της συμπεριφοράς του ατόμου, ούτε από τους μηχανισμούς του
υποσυνείδητου, ούτε από τις περιβαλλοντικές επιρροές. Υποστηρίζουν πως οι
άνθρωποι είναι καλοί από την φύση τους και αγωνίζονται για το κοινό καλό και την
κοινωνική πρόοδο.
Η μάθηση σύμφωνα με τους Maslow (1970) και Rogers (1983) γίνεται
αντιληπτή ως το αποτέλεσμα της συνειδητής και υπεύθυνης αξιοποίησης των
δυνατοτήτων των ατόμων, των ευκαιριών που τους παρέχονται, καθώς και της
εμπειρίας τους. Ο Maslow, ο οποίος θεωρείται ιδρυτής της Ανθρωπιστικής
Ψυχολογίας προσπάθησε να αναλύσει την ανθρώπινη συμπεριφορά με βάση ένα
ιεραρχικό σύστημα αναγκών. Στον πυθμένα της κλίμακας που πρότεινε
τοποθετήθηκαν οι βιολογικές ανάγκες της συντήρησης, ακολουθούμενες από τις
ανάγκες της ασφάλειας και της προστασίας. Στις επόμενες βαθμίδες τοποθετήθηκαν
οι ανάγκες για αγάπη, φροντίδα, αυτοεκτίμηση και αναγνώριση, ενώ στην κορυφή της
πυραμίδας η ανάγκη του ατόμου για αυτοπραγμάτωση. Ο Maslow παρουσιάζει την
επιθυμία για μάθηση ως αυτονόητη και πηγαία ο οποία έχει ως στόχο της την
αυτοπραγμάτωση. Η ανάγκη για μάθηση περιλαμβάνεται μαζί με την περιέργεια για
γνώση, την κατανόηση των φυσικών και μεταφυσικών καταστάσεων στα κίνητρα για
πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου (Palios, 1997: 46).
Ένας άλλος εκπρόσωπος του ανθρωπιστικού παραδείγματος είναι ο
Αμερικανός Ψυχολόγος Rogers (1983). Ο Rogers υπογράμμισε πως η διαδικασία της
μάθησης χαρακτηρίζει εξίσου την επιμορφωτική και θεραπευτική προσπάθεια.
Αναφέρθηκε επίσης στην μάθηση η οποία οδηγεί σε ατομική ανάπτυξη και πρόοδο.
Η μάθηση αυτή έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1) πλήρη συναισθηματική και
πνευματική εμπλοκή του ατόμου στη μαθησιακή διαδικασία, 2) αυτενέργεια και
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ανεξαρτησία, 3) αποτελεσματική επιρροή στη συμπεριφορά και στην προσωπικότητα,
4) αναγνωρισμένη χρησιμότητα (Merriam & Caffarella, 1991: 133-134).
Στα πλαίσια του ανθρωπιστικού παραδείγματος η συμμετοχή του ατόμου στο
περιβάλλον γίνεται αντιληπτή στην ολιστική της διάσταση. Το περιβάλλον γίνεται
αντιληπτό όχι μόνο στη φυσική του διάσταση, αλλά στην τεχνητή - κτιστή του, καθώς
επίσης στην πνευματική και κοινωνική του διάσταση. Με όλες αυτές τις διαστάσεις
του περιβάλλοντος ο σύγχρονος άνθρωπος είναι στενά συνδεδεμένος.
Εκπρόσωποι του ανθρωπιστικού παραδείγματος, όπως ο Habermas και ο
Rogers, αντιλαμβάνονται αυτή τη διασύνδεση ως αγώνα αναζήτησης της ελευθερίας.
Τόσο ο Habermas (1978), όσο και ο Rogers, θεωρούν την ανθρώπινη ζωή ως
μια αναζήτηση χειραφέτησης, μια αναζήτηση αυτονομίας μέσω αυτοδιαμορφωτικών
διεργασιών. Ο Habernas στηριζόμενος στο έργο του P. Freire και τις αντιλήψεις του
για τη διαδικασία της μάθησης, πρότεινε τρία είδη μάθησης τα οποία βρίσκονται σε
στενή εξάρτηση μεταξύ τους.
α.

Οργανική μάθηση: αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται κανείς
το άμεσο περιβάλλον καθώς και στην απόκτηση δεξιοτήτων που απαιτούνται
για την μελέτη του κόσμου στον οποίο ζει.

β.

Επικοινωνιακή μάθηση:

αναφέρεται στις μαθησιακές αλλαγές που

συντελούνται στην σφαίρα των διαπροσωπικών σχέσεων και οι οποίες
σχετίζονται με την αυξανόμενη ικανότητα διαπροσωπικής κατανόησης.
γ.

Απελευθερωτική μάθηση: αναφέρεται στην αυτοκατανόηση και ειδικότερα
στην επίγνωση και μετασχηματισμό των πολιτισμικών και προσωπικών
συντεταγμένων που συνδέονται με το άτομο και την κοινωνία και
επηρεάζουν τον τρόπο στοχασμού και δράσης του ατόμου στην κοινωνία
(Rogers, 1999: 146).

Τα προαναφερόμενα είδη μάθησης που περιγράφει ο Habermas προσεγγίζουν τις
τρεις διαστάσεις της ενηλικιότητας, α) την ωριμότητα, β) την εξέλιξη των προσόντων
και του δυναμισμού του ατόμου, γ) την προοπτική και την αυτονομία. Ο Habermas
υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε μορφή μάθησης υλοποιείται προσφεύγει στα τρία είδη
μάθησης με διαφορετικές αναλογίες κάθε φορά. Επειδή η δραστηριότητα μάθησης
αποτελεί μέρος του ευρύτερου αγώνα του ατόμου με το περιβάλλον του,
περιλαμβάνει πλήρη μετασχηματισμό της σχέσης μεταξύ εκπαιδευόμενου,
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εκπαιδευτή και γνώσης. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις η μάθηση αποκτά
ουσιαστικό περιεχόμενο και αξία πραγματική.
Η σημασία των θεωριών του Rogers, Maslow, και Habermas που
αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του ανθρωπιστικού παραδείγματος είναι προφανής στην
ερμηνεία του φαινομένου της μάθησης. Οι θεωρίες αυτές αποτέλεσαν τη βάση για τη
συγκρότηση θεωριών αυτομόρφωσης και εξατομικευμένης προσωπικής μάθησης,
επιχειρώντας να απελευθερώσουν τα άτομα από τα δεσμά των συμπεριφοριστικών
και γνωστικών θεωριών μάθησης, που λίγο-πολύ αρνήθηκαν στο άτομο τη
δυνατότητα της τελικής επιλογής. Οι ανθρωπιστές υποστηρίζουν ότι η ικανοποιητική
μάθηση είναι αποτέλεσμα ενεργοποίησης του ενδιαφέροντος, και απαιτεί ελεύθερη
επιλογή και υπευθυνότητα (Palios, 1997: 47).
Β.

Διδακτικά Μοντέλα που χρησιμοποιούνται στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
1.

Έννοια Διδακτικού Μοντέλου

Ο όρος «μοντέλο» χρησιμοποιείται ευρύτατα στις φυσικές, οικονομικές και
ανθρωπιστικές επιστήμες, για να δηλώσει σχηματικές παραστάσεις, οι οποίες
απεικονίζουν με συμβολικό και αναλογικό τρόπο ιδέες, θεωρίες και σχέδια δράσης
(Παπαδημητρίου, 1988: 133, Ματσαγγούρας 1997: 116).
Από τη δεκαετία του 1960 και μετά ο όρος «μοντέλο» χρησιμοποιείται και
στην Παιδαγωγική βιβλιογραφία προκειμένου να δηλώσει σύστημα εννοιών και
ενδοεννοιακών σχέσεων, οι οποίες επιτρέπουν την περιγραφή και την πρόβλεψη
παιδαγωγικών καταστάσεων διαφορετικού τύπου. Έτσι έχουμε μοντέλα τα οποία
αναφέρονται στο μακροεπίπεδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αφορούν πχ. την
οργάνωση του αναλυτικού προγράμματος, και άλλα που αναφέρονται στο
μικροεπίπεδο της σχολικής τάξης και αφορούν την ωριαία διδασκαλία. Η έννοια του
μοντέλου κατέλαβε ιδιαίτερη θέση στη σύγχρονη διδακτική βιβλιογραφία, η οποία το
χρησιμοποιεί ως εργαλείο οργάνωσης, καθοδήγησης και αξιολόγησης της διδακτικής
πράξης.
Με άλλα λόγια ένα διδακτικό μοντέλο εκφράζει μια γενικότερη παιδαγωγική διδακτική πρόταση η οποία, με βάση τις αρχές και τις επιστημολογικές παραδοχές της
παιδαγωγικής, της ψυχολογίας και της διδακτικής:
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α.

θέτει εκπαιδευτικές προτεραιότητες,

β. επιλέγει διαδικασίες και ορίζει ρόλους για τον εκπαιδευτικό, το
μαθητή και τη μεταξύ τους σχέση (Ματσαγγούρας, 1997:121).
Όπως πολύ σωστά παρατήρηση ο Arends (1988) τα μοντέλα είναι στη
διδακτική ό,τι είναι στην πολιτική οι μορφές του πολιτεύματος, κάθε μια από τις
οποίες εκφράζει συγκεκριμένη ιδεολογική θέση για τις πολιτικές αξίες και
περιλαμβάνει σαφείς διαδικασίες για την υλοποίηση τους. Έτσι και τα διδακτικά
μοντέλα εκφράζουν συγκεκριμένη παιδαγωγική ιδεολογία και παραπέμπουν σε
συγκεκριμένες διδακτικές μαθησιακές δραστηριότητες, τις οποίες όμως συγκροτούν
σε οργανωμένο σώμα οι στρατηγικές διδασκαλίας. Όπως στα πλαίσια ενός
πολιτεύματος μπορούν να εφαρμοστούν διαφορετικές πολιτικές έτσι και στα πλαίσια
ενός διδακτικού μοντέλου μπορούν να αναπτυχθούν πολλές στρατηγικές διδασκαλίας
οι οποίες να ανταποκρίνονται στις επιδιώξεις του μοντέλου (Arends, 1988: 260).
2.

Είδη Διδακτικών Μοντέλων

Στη Διδακτική βιβλιογραφία ο όρος «μοντέλο» χρησιμοποιείται άλλοτε με την
ευρύτερη και άλλοτε με τη στενότερη έννοια, γεγονός που είναι σύνηθες στην
επιστημονική ορολογία (Χριστιάς, 1994: 9).
Παρακάτω παρουσιάζουμε μοντέλα και των δύο κατηγοριών.
α. Μοντέλα Ωριαίας Διδασκαλίας. Ο όρος «μοντέλο ωριαίας
διδασκαλίας» χρησιμοποιείται από τη Διδακτική Βιβλιογραφία εναλλακτικά με τον
όρο «στρατηγική διδασκαλίας» για να δηλώσει το σύνολο των διδακτικών,
μαθησιακών και οργανωτικών δραστηριοτήτων τις οποίες αναπτύσσει ο
εκπαιδευτικός στην τάξη κατά την ώρα της διδακτικής αλληλεπίδρασης, καθώς και
τον τρόπο με τον οποίο οι δραστηριότητες αυτές αλληλοσυσχετίζονται, προκειμένου
να επηρεάσουν τη μαθησιακή διαδικασία και να διευκολύνουν την υλοποίηση των
διδακτικών στόχων. Κάθε μοντέλο διδασκαλίας βασίζεται σε συγκεκριμένο
θεωρητικό πλαίσιο για τη διαδικασία της μάθησης και το ρόλο της εκπαίδευσης, γι'
αυτό και διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ως προς τις δραστηριότητες που περιέχει,
καθώς και ως προς τον τρόπο με τον οποίο τις ικανοποιεί (Ματσαγγούρας, 1997:
117).
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β. Μοντέλα Εκπαίδευσης. Ο όρος «διδακτικό μοντέλο» χρησιμοποιείται
και με το ευρύτερο περιεχόμενο, για να δηλώσει σχηματικές παραστάσεις που
καθορίζουν: α) τις δραστηριότητες οργάνωσης και προγραμματισμού τις οποίες
υλοποιεί σε πρώτη φάση το αναλυτικό πρόγραμμα και σε δεύτερη ο εκπαιδευτικός, β)
τις διδακτικο-μαθησιακές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διεξαγωγή
της διδασκαλίας, γ) τις δραστηριότητες αξιολόγησης οι οποίες υλοποιούνται τόσο
κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της διδασκαλίας όσο και μετά την ολοκλήρωση της.
Με αυτόν τον τρόπο το διδακτικό μοντέλο συνθέτει σε ενιαίο σύστημα τους
σκοπούς, το περιεχόμενο και τα μέσα του αναλυτικού προγράμματος με τις
διαδικασίες και τις συνθήκες που απαιτούνται για την υλοποίηση και την αξιολόγηση
των άμεσων και των απώτερων επιδιώξεων της εκπαίδευσης (Ματσαγγούρας, 1977:
118).
Έτσι τα μοντέλα εκπαίδευσης αποτελούν ευρύτερα σχήματα προσδιορισμού και
ερμηνείας της διδακτικής διαδικασίας και ξεπερνούν τα τεχνοκρατικά πλαίσια μέσα
στα οποία περιορίζονται τα μοντέλα ωριαίας διδασκαλίας.
Τα μοντέλα εκπαίδευσης προσφέρουν μια γενικότερη θεώρηση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αντίθετα, τα μοντέλα ωριαίας διδασκαλίας, είναι
μικρότερου εύρους, αλλά αναφέρονται με κάθε λεπτομέρειες στο είδος και την
οργάνωση των διδακτικο-μαθησιακών δραστηριοτήτων (Ματσαγγούρας, 1997: ό.π.).
3.

Παρουσίαση Διδακτικών Μοντέλων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Η παρουσίαση των ειδών των διδακτικών μοντέλων που έγινε στη
προηγούμενη ενότητα του κεφαλαίου, μας βοηθά στο να κατανοήσουμε καλύτερα τον
τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, ανάλογα με το
που εστιάζει το ενδιαφέρον του το κάθε ένα απ' αυτά.
Οι προσπάθειες για την συγκρότηση ολοκληρωμένων μοντέλων εκπαίδευσης
ενηλίκων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το επίκεντρο του
ενδιαφέροντος του κάθε μοντέλου. Έτσι διακρίνουμε μοντέλα τα οποία δίνουν
έμφαση α. στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων, β. στον τρόπο ζωής και
τους ρόλους τους μέσα στην κοινωνία, γ. στις εσωτερικές συνειδησιακές μεταβολές
των ενηλίκων επιμορφούμενων.
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Ως προς α. τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων το ενδιαφέρον εστιάζεται
στη θεωρία της ανδραγωγικής η οποία ορίζεται από τον Knowles, ως «η τέχνη και η
επιστήμη της προσφοράς μόρφωσης στον ενήλικα» ( Knowles, 1980: 43).
Αυτή στηρίζεται στις ακόλουθες υποθέσεις εργασίας:
1.

Κατά την ενηλικίωση το άτομο μεταβαίνει από την κατάσταση της
εξαρτημένης προσωπικότητας σε αυτόνομο και ανεξάρτητο άτομο.

2.

Ο ενήλικας αποκτά ένα αυξανόμενο κεφάλαιο εμπειρίας το οποίο αποτελεί
πολύτιμη ύλη για μάθηση.

3.

Η ετοιμότητα του ενήλικα για μάθηση είναι στενά συνδεδεμένη με τον
αναπτυξιακό χαρακτήρα του κοινωνικού του ρόλου.

4.

Κατά την ωρίμανση του το άτομο αναζητά γνώσεις για την αντιμετώπιση των
άμεσων προβλημάτων και λιγότερο για την μελλοντική εφαρμογή νέων
δεδομένων.

5.

Οι ενήλικες ωθούνται στη μάθηση από εσωτερικά κίνητρα παρά από
εξωτερικά ( Merriam & Caffarella, 1991:249, Palios, 1997: 49).
Το μοντέλο της ανδραγωγικής του Knowles βρέθηκε στο επίκεντρο των

εκπαιδευτικών και φιλοσοφικών συζητήσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα εξαιτίας
του ριζοσπαστικού και σε ορισμένες περιπτώσεις αντιφατικού του περιεχομένου. Ο
Knowles αναφέρθηκε σε σαφείς διαφορές στις τεχνικές που αφορούν μορφωτικές
διαδικασίες ενηλίκων και ανηλίκων. Τη θέση του αυτή αργότερα την ανασκεύασε
υποστηρίζοντας την άποψη, πως η χρήση των τεχνικών εξαρτάται περισσότερο από
τις ειδικές ανάγκες της επιμορφωτικής ομάδας και όχι από την ηλικία των
συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία (Merriam, & Caffarella 1991: 250, Palios,
1997: 50).
Το προαναφερόμενο μοντέλο, ως μοντέλο προσέγγισης του τρόπου με τον
οποίο μαθαίνουν οι ενήλικες, αμφισβητήθηκε από πολλούς. Σύμφωνα με τον Hartree
(1984) δεν έχει σαφή χαρακτήρα ως θεωρητικό σχήμα και δεν είναι σε θέση να
ερμηνεύσει ικανοποιητικά τη διαδικασία της μάθησης στους ενήλικες. Παράλληλα,
δεν μπορεί να διευκρινισθεί μέσα από το συγκεκριμένο μοντέλο αν αντιμετωπίζεται
το φαινόμενο της μάθησης στους ενήλικες διαφορετικά απ' ότι στους ανήλικους.
Εξαιτίας των προαναφερόμενων αδυναμιών του δεν μπορεί να εκληφθεί ως
συστηματική θεωρητική προσέγγιση (Hartee & Knowles, 1984: 205).
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Σύμφωνα με τον Brookfield οι υποθέσεις του μοντέλου της ανδραγωγικής δεν
μπορούν να θεωρηθούν ως έγκυρο σχήμα καθώς χαρακτηρίζονται από ασάφειες και
σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούν σε υπεραπλούστευση τη διαδικασία της μάθησης
(Brookfield. 1986: 98).
Σε ό,τι αφορά στην εμπειρική έρευνα της ανδραγωγικής εμφανίζονται πολλά
σχόλια, στα οποία όμως παρατηρείται πολύ μικρός βαθμός συναίνεσης. Ερωτηθέντες
εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι εφάρμοζαν διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές στην
Εκπαίδευση Ενηλίκων και ανηλίκων, αν και αυτό δεν έγινε αντιληπτό από τους
ερευνητές και τους ψυχολόγους. Επίσης δεν εξακριβώθηκαν διαφορετικά
αποτελέσματα (πχ. ως προς την επίδοση, το βαθμό παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης, τις
σχέσεις εκπαιδευτικών - εκπαιδευόμενων) ανάμεσα σε ομάδες που επιμορφώνονταν
με χρήση του μοντέλου της ανδραγωγικής και σε άλλες που επιμορφώνονται με
διαφορετικό μοντέλο (Rosenblum & Darkenwald, 1983: 58).
Μια δεύτερη προσπάθεια για την ερμηνεία της μάθησης στους ενήλικες έγινε
από την Κ.Ρ. Cross. Η Αμερικανίδα παιδαγωγός διατύπωσε ένα μοντέλο για την
οργάνωση και αξιολόγηση των θεωρητικών και εμπειρικών γνώσεων που αφορούν
τους ενήλικες ως επιμορφούμένους. Η θεωρητική προσέγγιση της Cross βασίστηκε
σε «διαφορές» μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων και διέκρινε τα χαρακτηριστικά των
ατόμων σε γενικά προσωπικά (κοινά για μικρούς και μεγάλους) και σε ειδικά
προσωπικά (αναφερόμενα μόνο στους ενήλικες).
Στην πρώτη κατηγορία εντάχθηκαν τα φυσιολογικά (πχ. ηλικία), ψυχολογικά
(αναπτυξιακό στάδιο) και κοινωνικοπολιτιστικά (πχ. εμπειρίες ζωής, βιώματα) τα
οποία ακολουθούν τα άτομα σε όλη τους τη ζωή και αντανακλώνται στην ωρίμανση
και στην ανάπτυξη του ανήλικου σε ενήλικα.
Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται χαρακτηριστικά τα οποία αφορούν
αποκλειστικά τους ενήλικες εκπαιδευόμενους, όπως πλήρης και μερική συμμετοχή
στη μόρφωση, καθώς και εθελοντική παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης σε
σχέση με την υποχρεωτική (Cross, 1981: 235, Palios, 1997: 49).
Η Cross παρέθεσε σημαντική εμπειρική υποστήριξη της προσέγγισης της,
στους τομείς της ενηλικίωσης και της ωρίμανσης, θέτοντας με αυτό τον τρόπο τις
βάσεις του θεωρητικού πλαισίου για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο
μαθαίνουν οι ενήλικες (Cross, 1981: 248).
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Το θεωρητικό πλαίσιο της Cross προσφέρει χρήσιμα θεωρητικά εργαλεία για
την ανίχνευση των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στα αναπτυξιακά στάδια των
ενηλίκων, στην εθελοντική τους συμμετοχή στην επιμόρφωση, καθώς επίσης και στη
σχέση μεταξύ κοινωνικοπολιτιστικών χαρακτηριστικών και μαθησιακών επιδόσεων
(Merriam & Caffarella, 1991: 253).
Η κριτική στο μοντέλο της Cross, εστιάζεται κυρίως σε ορισμένες κατά
συνθήκη αποδοχές όπως πχ. οι αναφερόμενες διαφορές μεταξύ μικρών και μεγάλων
σε ότι αφορά το φαινόμενο της μάθησης σε σχέση με τα ειδικά και γενικά
χαρακτηριστικά. Ωστόσο, η προσπάθεια της Cross, σε αντιπαράθεση με την
κανονιστική προσέγγιση του Knowles, προσφέρει χρήσιμα εργαλεία στη μελέτη του
τι και πως μαθαίνουν οι ενήλικες (Palios, 1997: 51).
Ως προς το β. Μελέτη τρόπου ζωής και ρόλος των ενηλίκων μέσα στην κοινωνία,
το ενδιαφέρον στρέφεται στην συσχέτιση που παρατηρείται ανάμεσα στη ζωή των
ενηλίκων και στη συντελούμενη μάθηση. Η ανδραγωγική του Knowles και το
θεωρητική πλαίσιο συσχέτισης γενικών και ειδικών χαρακτηριστικών της Cross,
αναπτύσσονται με βάση τον επιμορφούμενο (McClusky, Knox, Jarvis). Τα τρία
θεωρητικά μοντέλα που παρουσιάζονται πιο κάτω ασχολούνται με το άτομο ως
«κοινωνικό ον» επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στο βίο του ενήλικα, στους
σύγχρονους κοινωνικούς σχηματισμούς και στις ομόλογες εμπειρίες, τους ρόλους και
τις ευθύνες που τον χαρακτηρίζουν.
Το μοντέλο του McClusky εμφανίστηκε το 1963 ενώ ακολούθησαν διάφορες
συζητήσεις σχετικά με την εφαρμογή του όλη τη δεκαετία. Ο McClusky
αντιμετωπίζει την ενηλικίωση ως περίοδο ανάπτυξης, αλλαγών και κοινωνικής
ολοκλήρωσης, κατά την οποία το άτομο επιδιώκει να πετύχει ένα είδος
εξισορρόπησης μεταξύ του ποσού της ενέργειας που απαιτείται να καταβάλλει για να
αντεπεξέλθει στις διάφορες απαιτήσεις της ζωής, και του ποσού της ενέργειας που
ήδη διαθέτει. Η εξισορρόπηση αυτή μπορεί να εκφραστεί ως ο λόγος μεταξύ του
φόρτου των συνθηκών ζωής και της ισχύος που το κάθε άτομο διαθέτει για να
επιβιώνει. Το ποσό της ενέργειας (οριακή ενέργεια) που παραμένει όταν αφαιρέσουμε
την ενέργεια που ξοδεύει το άτομο καθημερινά από αυτή που διαθέτει, είναι ζωτικής
σημασίας για τον κάθε άνθρωπο (Palios, 1997: 57).
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Ο McClusky υποστήριξε πως το ποσό ενέργειας που μένει στο άτομο μπορεί
να αυξάνεται ή να ελαττώνεται ανάλογα με τις μεταβολές των δαπανών και των
διαθεσίμων ενέργειας, τα οποία μπορεί να ελέγχονται, διατηρώντας το ποσό της
κρίσιμης ενέργειας του ατόμου σε ασφαλή επίπεδα. Στην περίπτωση που η ενέργεια
του ατόμου πέφτει σε χαμηλό βαθμό τότε το άτομο γίνεται εξαιρετικά ευάλωτο και
κινδυνεύει από υπερκοπώσεις. Παράλληλα, εμφανίζει μειωμένη επιθυμία για
συμμετοχή σε διαδικασίες μάθησης (Merriam & Caffarella, 1991: 254).
Στην αντίθετη περίπτωση που το άτομο είναι σε θέση να διατηρεί τα ποσά
ενέργειας που διαθέτει σε υψηλά επίπεδα, τότε είναι πολύ καλύτερα εμπλουτισμένο
για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων, είναι σε θέση να εμπλακεί σε
προκλητικές, δημιουργικές προσπάθειες και να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες με
πολύ γρηγορότερους ρυθμούς.
Ο McClusky θεωρεί ότι η έννοια της «οριακής ενέργειας» παίζει σημαντικό
ρόλο στην ερμηνεία της δυναμικής μάθησης στους ενήλικες. Αυτό το αποδίδει στο
γεγονός ότι η μαθησιακή διαδικασία προϋποθέτει τη χρήση και διάθεση ενέργειας
από την πλευρά του εκπαιδευόμενου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η προσέγγιση του
McClusky αναφέρεται εμμέσως στη μάθηση των ενηλίκων, δεδομένου ότι
προσεγγίζει τις συνθήκες οι οποίες είναι ευνοϊκότερες για τη μαθησιακή κατάσταση,
παρά το γεγονός της μάθησης αυτό καθ' αυτό (Palios, 1997: 52).
Οι Merriam και Caffarella αναφέρουν πως το μοντέλο του McClusky μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο συμβουλευτικής παρά ως θεωρητικό σχήμα μάθησης
ενηλίκων: Την άποψη τους αυτή την στηρίζουν στο γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές
ομοιότητες ανάμεσα στο μοντέλο του McClusky και στο μοντέλο Συμβουλευτικής
της Schlossberg. To μοντέλο αυτό στηρίζει την εφαρμογή του σε τέσσερις
παράγοντες: 1) την κατάσταση του ενήλικα που συμμετέχει στην επιμορφωτική
διαδικασία, 2) την εσωτερική δύναμη - ενέργεια του ενήλικα, 3) την εξωτερική
υποστήριξη απ' αυτούς που υλοποιούν την επιμορφωτική δράση (επιμορφωτές,
φορείς, κοινωνικό πλαίσιο), 4) τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την
υλοποίηση της επιμορφωτικής παρέμβασης (Merriam & Caffarella, 1991: 255).
Η θεωρητική προσέγγιση του Α. Β. Κnοx (1980) αναφέρεται εξίσου στην
προσπάθεια του ατόμου να αντεπεξέλθει με επιτυχία στις απαιτήσεις της ζωής. Ο
Knox στο μοντέλο του υποστηρίζει την άποψη πως η μάθηση στους ενήλικες είναι
ιδιοσυγκρασιακή εξαιτίας του ότι θεωρείται αναγκαία για την εκμάθηση ρόλων που
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προσδοκάται να υιοθετήσουν καθώς και της εμφάνισης από μέρους τους της
υψηλότερης δυνατής επαγγελματικής επίδοσης. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται
συνδυασμός γνώσεων, στάσεων και ικανοτήτων (Knox, 1980: 378).
Σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο του Knox η προώθηση της διαδικασίας
μάθησης στηρίζεται σε ένα αριθμό αλληλοσυσχετιζόμενων παραγόντων. Ως τέτοιοι
αναφέρονται: α) το γενικότερο περιβάλλον, β) τα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας του ενήλικα, γ) η επίδοση, δ) οι φιλοδοξίες, ε) η μαθησιακή
δραστηριότητα, στ) οι ρόλοι των εκπαιδευτικών, ζ) ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που
απαιτείται να χρησιμοποιηθεί κατά τη διαδικασία υλοποίησης της επιμορφωτικής
παρέμβασης.
Όλοι αυτοί οι παράγοντες κινούνται γύρω από τον κεντρικό στόχο της ανθρώπινης
μάθησης που δεν είναι τίποτα διαφορετικό από την ανάπτυξη των ικανοτήτων και την
αύξηση της επίδοσης των ατόμων. (Merriam & Caffarella, 1991: 255).
Το θεωρητικό έργο του Knox, δεν έγινε ευρύτερα γνωστό στους
εκπαιδευτικούς γιατί έχει εμφανισθεί σε χώρους εκτός της αυστηρής εκπαιδευτικής
και επιμορφωτικής επικράτειας . Η έμφαση που δίνει στην επίδοση, περιορίζει την
εφαρμογή του μόνο σε ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα που αποσκοπούν κατά
κύριο λόγο στην αύξηση των επιδόσεων των συμμετεχόντων. Ως εκ τούτου δεν
καθίσταται εφαρμόσιμο σε προγράμματα που δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη
ικανοτήτων και στην κοινωνική συμμετοχή (Palios, 1997: 52).
Στο πλαίσιο των θεωριών της μάθησης ενηλίκων που συνδέονται άμεσα με
την κοινωνική εμπειρία εντάσσεται το θεωρητικό μοντέλο του P. Jarvis,
Ο τελευταίος εστιάζει τις προσπάθειες του στην ανάλυση του φαινομένου μάθησης
στους ενήλικες, όπως αυτή υλοποιείται στα πλαίσια της κοινωνικής εμπειρίας. Ο
Jarvis πιστεύει πως κάθε είδους μάθηση ξεκινά από την εμπειρία, αν και
υπογραμμίζει πως κάθε είδους εμπειρία δεν οδηγεί στην μάθηση, αν προηγουμένως
δεν έχει εκδηλωθεί κάποιο είδος αντίδρασης από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο.
Η επιθυμία για μάθηση σύμφωνα με τον Jarvis είναι τις περισσότερες φορές
το αποτέλεσμα της αποτυχημένης προσπάθειας του ατόμου να αντεπεξέλθει σε μια
πρόκληση κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η μάθηση συντελείται από τη στιγμή που
το άτομο έρχεται σε επαφή με κάποια κοινωνική εμπειρία η οποία προσφέρει τη
δυνατότητα μάθησης. Η προηγούμενη εμπειρία οδηγεί σε ορισμένα είδη αντιδράσεων
από τα οποία ορισμένα έχουν μαθησιακό αποτέλεσμα (Jarvis, 1987: 16).
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Ο Jarvis προχώρησε στην ταξινόμηση των αντιδράσεων σε τρεις κατηγορίες
ανάλογα με τις μαθησιακές συνέπειες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις
αντιδράσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα μαθησιακό αποτέλεσμα. Η δεύτερη
κατηγορία περιλαμβάνει τις αντιδράσεις που καταλήγουν σε μηχανική μη στοχαστική
μάθηση (υποσυνείδητη μάθηση, μηχανική επανάληψη δεξιοτήτων, αντανακλαστική
μάθηση, απομνημόνευση κλπ.). Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται οι αντιδράσεις
που οδηγούν στην κατάκτηση πολυσύνθετων αφηρημένων γνώσεων (στοχαστικές
λειτουργίες, ανάλυση, επεξεργασία και αξιολόγηση των νέων ή όχι δεδομένων).
Οι αντιδράσεις αυτές χαρακτηρίζονται από την ανάγκη επίδειξης μεγαλύτερης
προσοχής, ενδιαφέροντος και προσπάθειας από την πλευρά του ατόμου (Jarvis, 1987:
63).
Η προσέγγιση του Jarvis φαίνεται να καλύπτει ικανοποιητικά όλες τις πλευρές
της μάθησης στους ενήλικες. Η μάθηση θεωρείται ως το αποτέλεσμα της ποικίλης
γνωστικής επεξεργασίας των εξωτερικών ερεθισμάτων, και υπαγορεύεται από τη
συμμετοχή του ενήλικα στα κοινά. Η επεξεργασία αυτών των ερεθισμάτων καταλήγει
στην απόκτηση της γνώσης και αποτελεί προϋπόθεση για την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων ή προβληματικών καταστάσεων κατά τη διάρκεια της ζωής (Merriam &
Caffarella, 1991:259).

Ως προς το γ. Μάθηση και Συνειόησιακή Μεταβολή (εσωτερική μεταβολή),
το ενδιαφέρον στρέφεται στις διαδικασίες επεξεργασίας της εμπειρίας και των
συνεπειών της στο επίπεδο λειτουργιών της συνείδησης. Τα θεωρητικά μοντέλα που
αναπτύχθηκαν πιο πάνω, εξετάζουν το φαινόμενο της μάθησης των ενηλίκων
τοποθετώντας το κέντρο βάρους στα χαρακτηριστικά που αναπτύσσονται ως
συνέπεια των υιοθετούμενων κοινωνικών ρόλων, εμπειριών και ευθυνών του
σύγχρονου ατόμου. Σε αντιπαράθεση με τα προηγούμενα, τα πρότυπα που συνδέουν
τη μάθηση στους ενήλικες με τις μεταβολές της συνείδησης των τελευταίων,
χαρακτηρίζονται από την έμφαση που αποδίδουν στις γνωστικές διαδικασίες
επεξεργασίας της εμπειρίας και τις συνέπειες της στο επίπεδο λειτουργιών της
συνείδησης. Η στοχαστοκριτική ανάλυση και επεξεργασία του περιβάλλοντος ως
πηγή εμπειριών, καθώς και των εμπειριών αυτών καθ' αυτών, βρίσκεται στο
επίκεντρο των μοντέλων που περιγράφονται στην συνέχεια, καθώς θεωρείται ότι η
τελευταία αναπτύσσεται κατά κύριο λόγο από τους ενήλικες και αποτελεί αναγκαία
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προϋπόθεση για τη διατύπωση ερωτημάτων και την επίλυση προβλημάτων (Allman,
1983: 114).
Η προσέγγιση του J. Mezirow θεωρείται ένα από τα πιο ολοκληρωμένα
μοντέλα αυτού του τύπου. Ξεκινώντας από το φιλοσοφικό και κοινωνιολογικό
υπόβαθρο του Habermas, ορίζει τρεις περιοχές μαθησιακού ενδιαφέροντος: 1) την
τεχνική ή συντελεστική η οποία σχετίζεται με την εκτέλεση ενός έργου, 2) την
πρακτική ή διαλογική που αφορά την κοινωνική δράση και 3) την απελευθερωτική
που χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια επίτευξης αυτογνωσίας μέσω της
αυτοανάλυσης και της αναζήτησης (Mezirow, 1990: 14).
Ο Mezirow αναφέρθηκε στην έννοια του Συνειδησιακού Μετασχηματισμού,
ως τη διαδικασία της σταδιακής επίγνωσης του πως οι στάσεις και οι πεποιθήσεις μας
καθορίζουν και περιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε, κατανοούμε
και ερμηνεύουμε το περιβάλλον και τον κόσμο. Η επίγνωση αυτή μας επιτρέπει να
αναθεωρήσουμε ή να ανασκευάσουμε τις εσφαλμένες αντιλήψεις μας, ώστε να
προχωρήσουμε στη συγκρότηση μιας καλύτερα οργανωμένης και ταξινομημένης,
ικανοποιητικότερης και πιο ολοκληρωμένης εικόνας του κόσμου και των σχέσεων
μας με τον εαυτό μας και τους άλλους (Palios, 1997: 54).
Η ανάπτυξη αυτής της κριτικής ικανότητας και επίγνωσης, για το τι είναι πραγματικό
και αληθινό, θεωρείται ως το βασικότερο κίνητρο για μάθηση και ο σημαντικότερος
στόχος της επιμόρφωσης ενηλίκων σύμφωνα με τον Mezirow. Η διαδικασία αυτού
του μετασχηματισμού της ευαισθητοποίησης σε σχέση με την πραγματικότητα, έχει
ως αφετηρία το δίλημμα, κατά πόσο οι αντιληπτικοί μηχανισμοί του ατόμου είναι
αποτελεσματικοί. Το δίλημμα αυτό οδηγεί σε αυτοανάλυση και αυτοκριτική στάσεων
και πεποιθήσεων και συνεχίζεται με την ενεργοποίηση του μηχανισμού για το
μετασχηματισμό ολόκληρου του συστήματος ερμηνείας και ανάλυσης της
πραγματικότητας που διαθέτει το άτομο. Ο μετασχηματισμός αυτός πρέπει να
υλοποιείται στα πλαίσια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων πρέπει
να ανοίγει νέους ορίζοντες σε όσους συμμετέχουν στις διαδικασίες της, καθιστώντας
τους ενήμερους για το ρόλο των πολιτιστικών συμβάσεων οι οποίες καθορίζουν τον
τρόπο με τον οποίο βλέπουμε, σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και πράττουμε (Merriam
&Caffarella, 1991:261).
Το μοντέλο του Mezirow επικρίθηκε από πολλούς ψυχολόγους και
παιδαγωγούς ως κανονιστικό και μονόπλευρο εφαρμοζόμενο κυρίως σε διαδικασίες
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αυτομόρφωσης παρά σε επιμορφωτικές διαδικασίες ευρείες κλίμακας. Επίσης,
θεωρήθηκε ότι προωθεί την πολιτική της απάθειας και της αποστροφής από τα κοινά
καθώς και από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, ο Mezirow αποδοκιμάζει
τους επιμορφωτές που ευνοούν την πολιτικοκοινωνική ενεργοποίηση των
επιμορφούμενων, κατηγορώντας τους για φορείς πολιτικής προπαγάνδας, ενώ δεν
παραδέχεται τη σχέση της επιμόρφωσης ενηλίκων με την κοινωνική πολιτική
(Merriam & Caffarella 1991: 261-262).
Εξαιτίας των θέσεων του, ο Mezirow κατηγορήθηκε ως υπέρμαχος της
εγκατεστημένης δομής εξουσίας και τάξης, καθώς και ότι υποβαθμίζει τις
προσπάθειες για κοινωνική αλλαγή και μεταρρύθμιση, μεταφέροντας την ευθύνη από
την πολιτική των κυβερνήσεων στις προσωπικές επιλογές των ατόμων (Palios, 1997:
54).
Διαμετρικά αντίθετο με τον προαναφερόμενο μοντέλο για την ερμηνεία και το
ρόλο της μάθησης στους ενήλικες είναι αυτό του P. Freire. Ο Βραζιλιάνος
Παιδαγωγός αντιμετωπίζει την κοινωνική αλλαγή μέσω της συλλογικής προσπάθειας
ως αναπόφευκτο της απελευθερωτικής μάθησης και σκέψης.
Η εκπαίδευση σύμφωνα με τον Freire δεν μπορεί να είναι ουδέτερη. Ή
απελευθερώνει ή καταπιέζει τους αποδέκτες του περιεχομένου της. Ο Freire
αναφέρεται στην αποστολή της παιδείας να προωθήσει τη «συνειδητοποίηση», ως
διαδικασία κατά την οποία τα άτομα ως ενεργά υποκείμενα, αποκτούν μια καλύτερη
εικόνα της κοινωνικοπολιτιστικής πραγματικότητας καθώς και της δυνατότητας τους
να την μεταβάλλουν (Freire, 1970a: 27, Freire, 1970b: 66).
Ως κριτική συνειδητοποίηση ορίζεται από τον Freire μια συνεχής κριτική
προσέγγιση της πραγματικότητας με στόχο να ανακαλύψουμε την ίδια τη φύση της,
καθώς και τους μύθους που μας παραπλανούν και συμβάλλουν στη διατήρηση των
καταπιεστικών ανθρώπινων δομών (Merriam & Caffarella, 1991: 263).
Η διαδικασία της κριτικής συνειδητοποίησης βοηθά να κατανοήσουμε την
πραγματικότητα ως όλο και όχι ως διασπασμένη σε μέρη. Ενέχει μέσα της το στοιχείο
της ολιστικότητας, καθώς και της συστημικής προσέγγισης. Βοηθά τα άτομα να
κατανοήσουν τη ζωή και την κουλτούρα μέσα από μια συνεχή, δυναμικά
εκτυλισσόμενη διαδικασία. Παράλληλα, κατευθύνει τα άτομα στο να
συνειδητοποιήσουν τη σχέση ανάμεσα στην υποκειμενικότητα και την
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αντικειμενικότητα της πραγματικότητας. Τέλος, συμβάλλει στην απομυθοποίηση του
ρόλου της επιστήμης στο σύγχρονο κοινωνικό γίγνεσθαι (Κρίβας, 1995: 189-191).
Ο Freire μελετώντας για πολλά χρόνια τη Βραζιλιάνικη κοινωνία και
διαπιστώνοντας πως η πλειονότητα του κόσμου ζει σε βαθιά σιωπή πρότεινε σαν
μέθοδο για την απόκτηση της ελευθερίας και της χειραφέτησης του ατόμου τη μέθοδο
της ενεργού δράσης. Αναφέρει στο έργο του, πως αποστολή της παιδείας δεν είναι η
κατάθεση ποσών γνώσεων στους εκπαιδευόμενους ενήλικες, αλλά η προσπάθεια
προσανατολισμού της σκέψης και της δράσης τους σε νέους τρόπους μέσω του
διαλόγου (Merriam & Caffarella, 1991: 262-263).
Η μέθοδος που προτείνει ο Freire στο έργο του στηρίζεται στο διάλογο, στην
κριτική και στη διαμόρφωση της κρίσης. Ως πρώτο στοιχείο της μεθόδου του ορίζεται
ο διάλογος ο οποίος γίνεται κατανοητός ως μια οριζόντια σχέση επικοινωνίας
ανάμεσα στους ανθρώπους. Μέσα από το διάλογο απελευθερώνεται ο άνθρωπος,
ανακαλύπτει τόσο τον εαυτό του όσο και τον κόσμο που τον περιβάλλει και
προσπαθεί να αποκτήσει την ελευθερία που κάποιοι άλλοι του την έχουν στερήσει.
Μέσα από το διάλογο επιτυγχάνεται η κριτική η οποία όταν αναλυθεί και
επεξεργαστεί σωστά προσφέρεται για διαμόρφωση κρίσης σε σύγχρονα θέματα,
θέματα που απασχολούν το άτομο και την κοινωνία.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο στη φιλοσοφική και παιδαγωγική αντίληψη του έργου
του Freire είναι η έννοια της κουλτούρας. Η κουλτούρα αποτελεί την αρχή για την
κατανόηση τόσο των ίδιων των ατόμων όσο και του κόσμου που τα περιβάλλει. Τα
άτομα μέσα από την άρνηση της κουλτούρας της σιωπής οδηγούνται προς την
ανακάλυψη του ευρύτερου κόσμου και κατά συνέπεια προς την απελευθέρωση και τη
χειραφέτηση.
Το μοντέλο του Freire προτείνει την ενεργό μάθηση μέσα από τη χρήση των
εμπειριών, την ανακαλυπτική τάση των ενήλικων μαθητών και την προσωπική τους
εμπλοκή στην πορεία ανακάλυψης της αλήθειας, δηλαδή της γνώσης. Ο συνδυασμός
δράσης, στοχασμού, και πράξης οδηγεί το άτομο στην απελευθέρωση και τη
χειραφέτηση και την κοινωνία στην πρόοδο και την εξέλιξη (Κρίβας, 1995: 189-191).
Το μοντέλο του Freire εφαρμόστηκε με μεγάλη επιτυχία στις χώρες του τρίτου
κόσμου με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, της υποταγής και του
αναλφαβητισμού. Στην Αμερική η εφαρμογή του είχε περιορισμένα αποτελέσματα
εξαιτίας του ριζοσπαστικού του περιεχομένου.
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Σύμφωνα με ορισμένους επικριτές του έργου του Βραζιλιάνου Παιδαγωγού, οι
έννοιες και η έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευόμενων κατά τη διάρκεια
της επιμορφωτικής διαδικασίας καθώς και η συνειδητοποίηση της πραγματικότητας
από μέρους τους, δεν είναι κάτι το καινούργιο, ιδιαίτερα αν ειδωθούν στο πλαίσιο της
κοινωνικής αλλαγής που είναι τόσο σημαντική για τον Freire (Palios, 1997: 56).
Δεν θα ήταν ολοκληρωμένη η παρουσίαση των διδακτικών μοντέλων που
χρησιμοποιούνται στην Εκπαίδευση Ενηλίκων αν δεν κάναμε αναφορά τόσο στο
αυτοδιαχειριστικό μοντέλο του Rogers, όσο και σε αυτό της Συστημικής Δυναμικής
προσέγγισης. Το μοντέλο της «Αυτοδιαχειριστικής Αυτομόρφωσης» είναι
επηρεασμένο από τον Rogers καθώς και από την αντίληψη του για την εμπειρική
μάθηση. Όπως αναφέρει στο έργο του «Freedom to Learn» (1983) κύρια
χαρακτηριστικά της εμπειρικής μάθησης είναι:
1.

Η προσωπική δέσμευση του ενήλικα για μάθηση στην οποία εμπλέκονται όλες

οι πλευρές της προσωπικότητας του.
2.

Οι πρωτοβουλίες του ενήλικα οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά τη μαθησιακή

διαδικασία.
3.

Ο μη επιφανειακός χαρακτήρας της μάθησης ο οποίος στοχεύει σε αλλαγή της

συμπεριφοράς, της στάσης και της προσωπικότητας του εκπαιδευόμενου τόσο ως
προς τον εαυτό του όσο και ως προς την κοινωνία γενικότερα.
4.

Ο συνδυασμός και η διασύνδεση της μάθησης με τη δράση και την εμπειρία.

Η εμπειρία καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο και η δράση σημαδεύει τη μάθηση του.
5.

Η μάθηση διευκολύνεται όταν ο εκπαιδευόμενος ενήλικας είναι ο ίδιος

υπεύθυνος για την επιλογή των πηγών του, για τον καθορισμό των διαδικασιών που
θα ακολουθήσει καθώς και για τις συνέπειες των επιλογών του.
6.

Το αυτοπροσδιορισμένο μοντέλο μάθησης επιστρατεύει ολόκληρο το άτομο

τόσο συναισθηματικά, όσο και διανοητικά, βοηθά τη μάθηση να διεισδύσει πιο βαθιά
στο υποκείμενο και να συγκρατηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
7.

Στα πλαίσια της εμπειρικής μάθησης το άτομο έχει τη δυνατότητα για

αυτοκριτική και αυτοαξιολόγηση γεγονός που το βοηθά να αποκτήσει μεγαλύτερη
ανεξαρτησία πνεύματος, περισσότερη δημιουργικότητα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη
στον εαυτό του.
8.

Η επιτυχής μάθηση τείνει να επαναλαμβάνεται και η συνεχής
επαναληπτικότητα δημιουργεί ενδιαφέρον για μάθηση - γνώση. Έτσι
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στρέφεται ο ενήλικας προς τη διαδικασία της αυτομόρφωσης (Bertrand,
1994:51-52).
Η αντίληψη για την αυτομόρφωση βασίζεται σ' ένα μοντέλο το οποίο είναι
εμπνευσμένο τόσο από την ατομική ψυχολογία του Rogers, όσο και από αυτή του
Maslow και του St. Arnaud (Bertrand, 1994: 58).
Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο ο ανθρώπινος οργανισμός έχει τρεις διαστάσεις:
Ως πρώτη διάσταση περιγράφεται η διάσταση της συμπεριφοράς η οποία αποτελείται
από ένα σύνολο αντιδράσεων οι οποίες είναι δυνατό να παρατηρηθούν.
Ως δεύτερη διάσταση περιγράφεται η διάσταση του αντιληπτικού πεδίου η οποία
περιλαμβάνει τον υποκειμενικό κόσμο του ανθρώπου.
Ως τρίτη διάσταση περιγράφεται ο δυναμισμός της εξέλιξης του ατόμου με τον οποίο
εννοούμε:
α. Την ενέργεια που κινεί το άτομο.
β. Την ρίζα των αναγκών, των επιθυμιών, των προσδοκιών και των ικανοτήτων
γ. Την αυτοαντίληψη του ατόμου, καθώς και εκείνη του αντιληπτικού πεδίου η
οποία λειτουργία ως αρχή για τη δόμηση του κόσμου,
δ. Την πηγή όλων των συμπεριφορών του ατόμου η οποία βρίσκεται στο βάθος
του ψυχικού του κόσμου (Bertrand, 1994: 58).
Στα πλαίσια του προαναφερόμενου μοντέλου ο ενήλικας ξεδιπλώνει ης δημιουργικές
του δυνάμεις, οικοδομεί τις ικανότητες του, αναπτύσσει τη θέληση του για αυτόνομη
ανάπτυξη

και

δημιουργικότητα

καθώς

και

την

προσωπικότητα

του.

Παράλληλα ανακαλύπτει πως μόρφωση και μάθηση αποτελούν μια συνεχή
πολύπλοκη διαδικασία και κατανοεί πως ο μόνος τρόπος απελευθέρωσης του δεν
είναι άλλος από την αυτομόρφωση.
Πιο πάνω περιγράψαμε το μοντέλο της αυτομόρφωσης όπως έχει
διαμορφωθεί μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο τόσο του Rogers όσο και του Maslow.
Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με τον προσδιορισμό του όρου «Αυτοδιαχείριση».
Ο όρος αυτοδιαχείριση αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης και ανάλυσης στο Συνέδριο
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκπαίδευση το οποίο πραγματοποιήθηκε στη
Νορβηγία το Μάιο 1975. Ο όρος αυτοδιαχείριση συζητήθηκε στα πλαίσια αυτού του
Συνεδρίου καθώς αποτελεί έννοια κλειδί για την πραγματοποίηση τόσο της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων όσο και της Συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Στο συνέδριο
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διατυπώθηκε η άποψη πως η Αυτοδιαχείριση αποτελεί μια μορφή οικονομικής,
κοινωνικής και πολιτικής εξουσίας στην οποία εγγράφεται η εκπαίδευση. (Chancerel,
1986: 116).
Στο κοινωνικό επίπεδο, και συνεπώς και στο παιδαγωγικό, η αυτοδιαχείριση
αποτελεί την πραγματοποιήσιμη ουτοπία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Σύμφωνα με
την αντίληψη της Αυτοδιαχείρισης η κοινωνία στο σύνολο της, θα εγκαθιδρύσει
αυτόν τον καινούργιο τύπο σχέσης διαμέσου μιας προοδευτικής εξέλιξης των δομών
εξουσίας ανάμεσα στα άτομα, πρώτα μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία κι έπειτα
στα πλαίσια των παραγωγικών σχέσεων.
Στα εκπαιδευτικά συστήματα η εξέλιξη αυτή διέρχεται μέσα από τέσσερα
στάδια.
Στο πρώτο στάδιο η εξουσία ανήκει στους εκπαιδευτικούς, στην τεχνική υποδομή
(υλικοτεχνικά μέσα κλπ.) καθώς και στον φορέα που υλοποιεί την επιμορφωτική
παρέμβαση.
Στο δεύτερο στάδιο το ονομαζόμενο στάδιο της «πληροφόρησης» ο εκπαιδευτικός
και ο φορέας που έχει την ευθύνη για την υλοποίηση της επιμορφωτικής παρέμβασης
πληροφορούν τους εκπαιδευόμενους για τους σκοπούς, τους στόχους και τα μέσα που
έχουν στη διάθεση τους.
Στο τρίτο στάδιο, το στάδιο της «συνδιαχείρισης» σε όλα τα μέρη αναγνωρίζεται η
δυνατότητα συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία και αυτά συμμετέχουν στον
καθορισμό των ρόλων, των στόχων και των μέσων.
Στο τέταρτο στάδιο, το στάδιο της «αυτοδιαχείρισης» τόσο το άτομο όσο και η ομάδα
στην οποία ανήκει διαχειρίζονται μόνοι τους την ανάπτυξη και εξέλιξη τους με βάση
στρατηγικές μεθόδους που καθορίζονται από τα ίδια (Chancerel, 1986: ό.π.).
Από την ανάλυση που επιχειρήθηκε πιο πάνω έγινε σαφής η έννοια του όρου
«αυτοδιαχείριση» καθώς και η σύνδεση της με τον όρο αυτομόρφωση. Ο συνδυασμός
και των δύο όρων παρέχει στα άτομα τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις, να
καλλιεργήσουν δεξιότητες αξιοποιώντας σωστά τον κύκλο των εμπειριών τους, ενώ
παράλληλα τους επιτρέπει να λειτουργήσουν ελεύθερα επιλέγοντας από μόνα τους
τόσο τον τρόπο, τόσο τη μέθοδο όσο και τα εργαλεία που θα έχουν στη διάθεση τους.
Το προαναφερόμενο μοντέλο αποτελεί μια πρόκληση στο χώρο της Εκπαίδευσης
Ενηλίκων. Αποτελεί μια πρόκληση για πειραματισμό και εφαρμογή και γι' αυτό
χρησιμοποιείται συχνά.
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Τα μοντέλα Εκπαίδευσης Ενηλίκων που παρουσιάσαμε έως τώρα
χαρακτηρίζονται από μια γραμμικότητα. Ξεκινούν από την α) εκτίμηση αναγκών
συνεχίζουν με την β) διατύπωση των προτεραιοτήτων και των ρόλων του καθενός
(εκπαιδευτή - εκπαιδευόμενου) μέσα σε αυτά, γ) ακολουθεί ο καθορισμός των
σκοπών και στόχων καθώς και το αντικείμενο της εκπαιδευτικής παρέμβασης, δ)
συνεχίζουν με την απαραίτητη έρευνα-μελέτη του θέματος, ε) επιλέγουν την
καταλληλότερη μέθοδο διδασκαλίας καθώς και τα απαραίτητα μέσα, στ) ακολουθεί η
αξιολόγηση και ολοκληρώνονται με την ζ) διατύπωση της αποτελεσματικότητας του
προγράμματος (Murk & Calbraith, 1986: 21).
Σε αντίθεση με τα προηγούμενα μοντέλα το μοντέλο της Συστημικής
ΔυναμικήςΠροσέγγισης δεν ακολουθεί γραμμική πορεία στα στάδια εξέλιξης του και
διακρίνεται για το δυναμικό του χαρακτήρα. Το μοντέλο αυτό αποτελεί εξέλιξη
προηγούμενων προσπαθειών τόσο του McKinley και του Smith (1965) όσο και πιο
σύγχρονων των ίδιων McKinley (1980) και Smith (1982).
Το μοντέλο αποτελείται από 5 στάδια-φάσεις τα οποία συνδέονται δυναμικά μεταξύ
τους.
1. Το πρώτο στάδιο-φάση του μοντέλου αποτελεί η εκτίμηση αναγκών.

Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να γνωρίζουν οι σχεδιαστές του
προγράμματος ποιες είναι οι ανάγκες των συμμετεχόντων και ποιες από αυτές
μπορούν να ικανοποιήσουν στα πλαίσια της συγκεκριμένης επιμορφωτικής
παρέμβασης. Η ανίχνευση αναγκών επιτυγχάνεται τόσο με τη χρήση
ερωτηματολογίων, τόσο μέσω συνεντεύξεων όσο και από συζητήσεις με τους
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.
2. Το δεύτερο στάδιο-φάση περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη
του προγράμματος. Μετά την επιλογή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, την
διατύπωση των σκοπών και στόχων του προγράμματος, και την ολοκλήρωση της
διαδικασίας εκτίμησης αναγκών των συμμετεχόντων, οι σχεδιαστές του
προγράμματος ασχολούνται με το σχεδιασμό την ανάπτυξη της διαδικασίας
υλοποίησης
Η φάση του σχεδιασμού περιλαμβάνει:
• προσδιορισμό των στόχων του προγράμματος
• προσδιορισμό των αναμενόμενων αποτελεσμάτων
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• επιλογή δραστηριοτήτων, καθώς και κατάλληλων εκπαιδευτικών μέσων και
μεθόδων για την ικανοποίηση των σκοπών και στόχων της επιμορφωτικής
παρέμβασης
• επιλογή

κατάλληλων

εκπαιδευτικών

για

εκπλήρωση

των

στόχων

του

προγράμματος
• επιλογή τεχνικών αξιολόγησης, λειτουργικών ως προς τους διατυπωμένους
σκοπούς και στόχους του προγράμματος, προκειμένου να εξακριβωθεί η επιτυχής
ολοκλήρωση του και ο βαθμός ικανοποίησης των σκοπών και στόχων του.
3.

Το τρίτο στάδιο-φάση περιλαμβάνει τη διαχείριση και την ανάπτυξη τον

προϋπολογισμού του προγράμματος.
Η φάση αυτή περιλαμβάνει:
• καθορισμό του προϋπολογισμού του προγράμματος
• προσδιορισμό του άμεσου και έμμεσου οφέλους από την υλοποίηση του
• καθιέρωση μηχανισμού παρακολούθησης των δαπανών
• ανάπτυξη

δημοσίων

σχέσεων

καθώς

και

διαδικασιών

διάχυσης

των

αποτελεσμάτων του προγράμματος στην ευρύτερη κοινότητα.
4.

Το τέταρτο στάδιο-φάση του μοντέλου περιλαμβάνει την εφαρμογή του

προγράμματος. Η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος συνδέεται σ' ένα σημαντικό
βαθμό με την ικανότητα του εμψυχωτή-εκπαιδευτή να επιλέξει τις κατάλληλες
εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές και να τις χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά. Η
επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος εξαρτάται και από το βαθμό ικανοποίησης των
αναγκών, των κλίσεων και των ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων σε αυτό καθώς
και από την ικανότητα του εκπαιδευτή να αντιμετωπίσει «γεγονότα» που θα λάβουν
χώρα κατά τη διαδικασία υλοποίησης του.
5.

Το πέμπτο στάδιο-φάση του μοντέλου περιλαμβάνει τη διαδικασία

αξιολόγησης του. Η αξιολόγηση του προγράμματος δεν έχει ως σκοπό την εκ των
υστέρων αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του, αλλά αποτελεί μια δυναμική
διαδικασία η οποία ξεκινά από τη φάση σχεδιασμού του και ολοκληρώνεται μετά το
τέλος του. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει δύο τύπους τη διαμορφωτική (formative) και
την απολογιστική

(summative)

αξιολόγηση.

Η διαμορφωτική

αξιολόγηση

διενεργείται με σκοπό τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας και των
αναμενόμενων αποτελεσμάτων του προγράμματος και υλοποιείται καθ' όλη τη
διάρκεια υλοποίησης του. Η απολογιστική αξιολόγηση διενεργείται με σκοπό την
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εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διατύπωση κρίσεων σχετικά με την αξία του
προγράμματος.
Η αθροιστική αξιολόγηση λαμβάνει χώρα λίγο πριν την ολοκλήρωση του
προγράμματος. Ερμηνεύει τα στοιχεία που προέρχονται από τους συμμετέχοντες,
τους εκπαιδευτές, βοηθώντας τους σχεδιαστές του προγράμματος να εκτιμήσουν κατά
πόσο το πρόγραμμα ήταν αποτελεσματικό και κατά πόσο οι συμμετέχοντες
(εκπαιδευόμενοι) εκπλήρωσαν με επιτυχία τους σκοπούς και στόχους του.
Τα αποτελέσματα της αθροιστικής αξιολόγησης μπορούν να αξιοποιηθούν στη
διαδικασία σχεδιασμού μελλοντικών προγραμμάτων.
Το προαναφερόμενο μοντέλο γίνεται εύκολα κατανοητό, τηρείται επίσης
εύκολα και μπορεί να προσαρμοστεί σε ποικίλες ομάδες εκπαιδευόμενων. Το μοντέλο
αυτό αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή και την
αξιολόγηση μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
σαν διαγνωστικό εργαλείο εκτίμησης επιμορφωτικών αναγκών, σχεδιασμού και
ανάπτυξης προγραμμάτων, διαχείρισης και ανάπτυξης προϋπολογισμού
προγραμμάτων, εφαρμογής καθώς και αξιολόγησης (Murk & Calbraith 1986: 21-23).
Από την παρουσίαση των διδακτικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται στην
Εκπαίδευση Ενηλίκων κατανοούμε ότι το φαινόμενο της μάθησης στους ενήλικες
είναι πολύπλοκο και δεν μπορεί να ερμηνευθεί στα πλαίσια μιας μόνο θεωρίας ή ενός
διδακτικού μοντέλου. Αυτό ίσως ερμηνεύει ως ένα βαθμό την ύπαρξη πολλών
θεωρητικών σχημάτων. Κάθε ένα από τα μοντέλα που περιγράψαμε πιο πάνω
συμβάλλει με το δικό του τρόπο στο να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο
μαθαίνουν οι ενήλικες, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να
οργανώνουν κάθε φορά οι εκπαιδευτές ενηλίκων τη μαθησιακή διαδικασία,
προκειμένου να επιτυγχάνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Γ.

Διδακτικές Μέθοδοι που Χρησιμοποιούνται στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Μελετώντας κανείς τόσο την ελληνική όσο και τη ξενόγλωσση βιβλιογραφία,
διαπιστώνει ότι περιγράφονται πολλές διαφορετικές μέθοδοι τις οποίες μπορούν να
χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων κατά τη διαδικασία υλοποίησης της
επιμορφωτικής παρέμβασης.
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Ο Alan Rogers αναφέρει πως όταν οι εκπαιδευτές δεν αισθάνονται βέβαιοι για
τον εαυτό τους, όταν δεν διαθέτουν μεγάλη πείρα, όταν η ύλη τους είναι άγνωστη, ή
όταν δεν διαθέτουν τον αναμενόμενο χρόνο καταφεύγουν στη χρήση εκείνων των
διδακτικών μεθόδων με τις οποίες έλαβαν οι ίδιοι διδασκαλία (Rogers, 1999: 252).
Η επιλογή της μιας ή της άλλης μεθόδου διδασκαλίας εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες ανάμεσα στους οποίους διακρίνουμε: 1) την εκπλήρωση των σκοπών και
στόχων της διδασκαλίας, 2) την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών αναγκών τόσο των
εκπαιδευόμενων όσο και των εκπαιδευτών, 3) το χρόνο που έχουμε στη διάθεση μας,
4) τα πεδία μάθησης που εμπλέκονται π.χ. πρόκειται για δεξιότητες, γνώσεις,
αντιλήψεις, 5) τη διαθεσιμότητα των πόρων, 6) τη φύση του αντικειμένου μάθησης,
7) το ρόλο του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόμενων σε αυτή, 8) το μέγεθος της
ομάδας (Lovell, 1979: 143).
Οι μέθοδοι διδασκαλίας χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες.
1.

Στις παρουσιαστικές-παθητικές μεθόδους διδασκαλίας, στις οποίες ο
εκπαιδευτής διδάσκει και οι εκπαιδευόμενοι ακούν και μαθαίνουν. Επίσης, ο
εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιεί εποπτικά μέσα διδασκαλίας όπως πχ.
πίνακα ή άλλα εποπτικά μέσα τα οποία δεν δημιουργούν αλληλεπίδραση
ανάμεσα στους επιμορφούμενους, τον εκπαιδευτική και το διδακτικό υλικό.
Από τις πιο γνωστές παθητικές μεθόδους διδασκαλίας ξεχωρίζουμε τη διάλεξη
και την επίδειξη (Γαλάνης, 1993:314)

2.

Στις

συμμετοχικές

μεθόδους

διδασκαλίας,

όπου

δημιουργείται

αλληλεπίδραση ανάμεσα στους συμμετέχοντες στην επιμορφωτική διαδικασία
(εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικούς, διδακτικό υλικό). Ανάμεσα σε αυτές τις
μεθόδους ξεχωρίζουμε τη συζήτηση, τις ερωτήσεις, το παίξιμο ρόλων, τη
μελέτη περίπτωσης, τον καταιγισμό ιδεών.
3.

Στις ευρετικές μεθόδους διδασκαλίας, στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι μόνοι
τους ή ομαδικά εκπονούν εργασίες, εξερευνούν και ανακαλύπτουν τη γνώση
μέσω της άσκησης, των πειραμάτων, της σύνταξης κειμένων. Στα πλαίσια
αυτής της μεθόδου η μάθηση υλοποιείται με τρόπο δημιουργικό και ευχάριστο
και κυρίως μέσα από την συνεμπλοκή των εκπαιδευόμενων σε όλα τα στάδια
της μαθησιακής διδασκαλίας. Σε αυτή την κατηγορία μεθόδων διδασκαλίας
ανήκει η προσχεδιασμένη εργασία (project work), το μελλοντικό εργαστήρι. Η
μέθοδος ή

οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια μιας
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επιμορφωτικής διαδικασίας πρέπει να καθορίζονται όχι μόνο από τους
εκπαιδευτές αλλά σε συνεργασία των εκπαιδευτών με τους εκπαιδευόμενους
(Lovell, 1979: 129).
Δ.

Διδακτικές Αρχές που Χρησιμοποιούνται στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Οι διδακτικές αρχές αποτελούν τα εσωτερικά κριτήρια της σωστής
διδασκαλίας. Ορίζουν μια δέσμη από κανόνες που πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός
προκειμένου να διακρίνεται η επιμορφωτική δραστηριότητα από συνοχή και
αποτελεσματικότητα. Οι κανόνες αυτοί διευκολύνουν την μεθοδική προσέγγιση του
διδακτικού αντικειμένου. Οι διδακτικές αρχές που καθιερώθηκαν από τη Διδακτική
Βιβλιογραφία του Νέου Σχολείου (Ματσαγγούρας, 1997: 240) περιλαμβάνονται τόσο
σε παλαιότερα όσο και σε σύγχρονα συγγράμματα Διδακτικής Μεθοδολογίας και
περιγράφονται ως θεμελιώδη στοιχεία δόμησης της διδακτικής πράξης. (Μακρής,
1983: 32, Χαραλαμπόπουλος, 1982: 157, Χατζηδήμου, 1987: 56, Γιαννούλης, 1993:
193)
Όπως προκύπτει από τη μελέτη της προαναφερόμενης βιβλιογραφίας, οι
βασικότερες διδακτικές αρχές είναι οι ακόλουθες: 1) η αρχή της εποπτείας, 2) η αρχή
της αυτενέργειας, 3) η αρχή της εξατομίκευσης, 4) η αρχή της ψυχολογικής αποδοχής
και στήριξης, 5) η αρχή της παροχής συστηματικών γνώσεων, 6) η αρχή της
επαγωγικότητας, 7) η αρχή της διεπιστημονικής προσέγγισης, 8) η αρχή της
προετοιμασίας για την κοινωνική ζωή, 9) η αρχή της συμμετοχής.
1.

Η Αρχή της Εποπτείας

Η αρχή της εποπτείας στηρίζεται στην Αριστοτελική αντίληψη για το ρόλο
των εμπειριών και προτάθηκε ως διδακτική αρχή σε αντίδραση προς τη λογοκοπία
του παραδοσιακού σχολείου από προοδευτικούς παιδαγωγούς όπως πχ. ο Κομένιος, ο
Pestalozzi κι άλλοι. Καθιερώθηκε ως διδακτική αρχή στο σχολείο εργασίας
(Ματσαγγούρας, 1997: 243).
Ψυχολογική στήριξη στην αρχή της εποπτείας προσφέρει η θεωρία του Piaget,
σύμφωνα με την οποία τα πράγματα δημιουργούν στο άτομο μια γνωστική
παράσταση, η οποία αποτελεί μια αρχαϊκή γνώση της πραγματικότητας εκφρασμένης
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μέσα από το σχήμα και το περιεχόμενο των πραγμάτων. Με βάση την απλοϊκή και
συγκεκριμένη γνώση των μεμονωμένων στοιχείων, ο εκπαιδευόμενος οδηγείται στην
καθολική γνώση. Σύμφωνα με τον Ματσάγγουρα (1997) απώτερη επιδίωξη της
εποπτείας είναι η απόκτηση εσωτερικής αντίληψης των πραγμάτων και η δυνατότητα
αναπαράστασης της πραγματικότητας με γλωσσικό ή συμβολικό κώδικα
(Ματσαγγούρας, 1997: 243).
Αυτή την επιδίωξη της εποπτείας έρχονται να ικανοποιήσουν τα εποπτικά
μέσα διδασκαλίας τα οποία εκτός από τον παραδοσιακό πίνακα, εικόνες, σκίτσα,
μοντέλα, προπλάσματα αντικειμένων, περιλαμβάνουν και τα σύγχρονα
οπτικοακουστικά όπως πχ. επιδιασκόπια, προβολείς σλάιτς, κάμερα. Σημαντική είναι
ασφαλώς και η συμβολή των πολυμέσων (Χαραλαμπόπουλος, 1982: 184, Κανάκης,
1990: 65, Δημουλάς κ.ά., 1995: 97-117).

2.

Η Αρχή της Αυτενέργειας

Η αρχή της αυτενέργειας θεωρείται ως η σημαντικότερη διδακτική αρχή της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθώς προσδιορίζει και αναφέρεται στην ουσία της η οποία
είναι η αυτομόρφωση και η χειραφέτηση του ατόμου. Ως αρχή, η αυτενέργεια
αποσκοπεί στο να κινητοποιεί τις δυνάμεις των ενηλίκων μαθητών, ώστε να γίνονται
από μόνοι τους αποτελεσματικοί. Η αναγκαιότητα της αυτενέργειας προέκυψε από τη
γενικότερη αντιστροφή που πραγματοποιήθηκε στον εκπαιδευτικό χώρο με τη
μετάβαση από το δασκαλοκεντρικό στο ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό της
εκπαίδευσης (Λιαντίνης, 1989: 1451).
Η αυτενέργεια ως έννοια στο χώρο της εκπαίδευσης εμφανίζεται στις αρχές
της δεκαετίας του '60 στα πλαίσια του «Σχολείου Εργασίας» και εκφράσθηκε από τον
Dewey και άλλους παιδαγωγούς. Στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων η αρχή της
αυτενέργειας εκφράστηκε από τον P. Freire, ο οποίος την θεώρησε ως καρπό της
αντίληψης για την ιδέα της χειραφέτησης των ατόμων και απελευθέρωσης των
κοινωνιών, στο βαθμό και στον τρόπο που οι έννοιες αυτές επηρεάστηκαν από τις
βασικές συνιστώσες του σύγχρονου πολιτισμού την επιστήμη, τη δημοκρατία, την
ελευθερία και την αυτοπραγμάτωση. Η αυτενέργεια ως αρχή στοχεύει στο να
κινητοποιήσει τις πνευματικές δυνάμεις των ενηλίκων ώστε από μόνοι τους να
οδηγηθούν στην ελευθερία και τη χειραφέτηση μέσω της αυτομόρφωσης.
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Η αρχή της αυτενέργειας βρίσκει το πλήρες νόημα της στο χώρο της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς εκεί η πρωτοβουλία για μάθηση και απόκτηση
γνώσης ανήκει στους ενήλικες και ο ρόλος του δασκάλου είναι υποβοηθητικός. Οι
επιμορφούμενοι έχουν τον πρώτο λόγο στην επιλογή της μεθόδου διδασκαλίας, στον
καθορισμό του σκοπού, και των στόχων της, καθώς και στη διαδικασία αξιολόγησης
της. Ο ρόλος του επιμορφωτή είναι διακριτικός, συμβουλευτικός και εμφανίζεται
όταν η ομάδα τον χρειαστεί. Στα πλαίσια αυτής της αρχής η Εκπαίδευση Ενηλίκων
απαλλαγμένη από ατομοκεντρικές θεωρήσεις, μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα
στα άτομα που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, να βιώσουν μέσα στα
πλαίσια λειτουργίας της ομάδας την κοινωνική διάσταση της γνώσης.
(Ματσαγγούρας, 1997: 241-242).
3.

Η Αρχή της Εξατομίκευσης

Προκειμένου η διδακτική παρέμβαση να είναι επιτυχής πρέπει να λαμβάνει
υπόψη της τα ατομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στη διαδικασία της
μάθησης. Ως τέτοια χαρακτηρίζονται τα βιώματα, οι εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα και
οι ανάγκες τους (Μακρής, 1983: 32).
Μέσα από τη σωστή ανίχνευση και διάγνωση των αναγκών των
επιμορφούμενων μπορεί η διδασκαλία να καταστεί επιτυχής και να έχει ουσιαστική
ανταπόκριση από τους συμμετέχοντες. Οι ανάγκες αν αξιολογηθούν και εκτιμηθούν
σωστά μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να συμμετέχουν πιο αποφασιστικά στη
μαθησιακή διαδικασία και να καταστήσουν τη μάθηση πιο δημιουργική και
ευχάριστη. Σε αντίθετη περίπτωση η αποτυχία της είναι σχεδόν σίγουρη και η πιο
υγιής ένδειξη της ομάδας είναι η άρνηση της να παρακολουθήσει το πρόγραμμα και
να το ολοκληρώσει (Μακρής, 1983: ό.π.).
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4.

Η Αρχή της Ψυχολογικής Αποδοχής και Στήριςης

Η αρχή αυτή συνδυάζει τη θέση της νέας παιδαγωγικής για σεβασμό και
αποδοχή της προσωπικότητας του εκπαιδευόμενου, καθώς και τα συμπεράσματα της
κοινωνικής ψυχολογίας που τονίζει την ανάγκη του εκπαιδευόμενου για ψυχολογική
ασφάλεια, αναγνώριση, αποδοχή και στήριξη (Παρασκευόπουλος, 1987, τ.3: 148).
Μέσα σ' ένα τέτοιο κλίμα αναπτύσσεται ομαλά το άτομο και καλλιεργείται το
γενικότερο πνεύμα και πρέπει να διέπει τον κοινωνικό βίο. Η αρχή αυτή υλοποιείται
με την υποβοήθηση της ομαλής ένταξης του εκπαιδευόμενου στο κλίμα της
επιμορφωτικής διαδικασίας, καθώς επίσης και με την εξασφάλιση θετικών εμπειριών
στον ακαδημαϊκό και κοινωνικό τομέα (Φράγκος, 1984: 388, Ματσάγγουρας, 1988:
94).
Η στάση αποδοχής του εκπαιδευτικού εκδηλώνεται άμεσα και έμμεσα με
πολλούς τρόπους. Μεταξύ αυτών αναφέραμε την οπτική επαφή και το πλησίασμα του
ενήλικα μαθητή, την άσκηση θετικής κριτικής από την πλευρά του εκπαιδευτή, την
ενθάρρυνση και ενίσχυση των προσπαθειών του επιμορφούμενου, καθώς επίσης και
την αποφυγή προσωποποιημένης κριτικής και απειλητικών διαθέσεων.

5.

Αρχή Προσφοράς Συστηματικών Γνώσεων

Η Νέα Παιδαγωγική αντιπαραθέτει στον βερμπαλισμό και τον στείρο
εγκυκλοπαιδισμό του παραδοσιακού σχολείου την πράξη και την κριτική σκέψη. Η
αρχή της προσφοράς συστηματικών γνώσεων μας θυμίζει πως ένας από τους στόχους
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι και η προσφορά, με χρήση δημιουργικών και
ανακαλυπτικών μεθόδων, σημαντικών και έγκυρων γνώσεων, οι οποίες εισάγουν τους
ενήλικες μαθητές στο περιεχόμενο και τον τρόπο σκέψης του πολιτισμού μας.
Επιπλέον οι γνώσεις που απέκτησαν οι ενήλικες, μέσα από τη συμμετοχή τους σε
επιμορφωτικές διαδικασίες, δεν έχουν μόνο πρακτική σημασία αλλά και ουσιαστική,
καθώς αποτελούν το υλικό εκείνο πάνω στο οποίο θα επεξεργαστούν και θα
καλλιεργήσουν τις γνωστικές τους δεξιότητες. Παράλληλα, η σωστή δόμηση της
προϋπάρχουσας γνώσης θα τους προσφέρει τα απαραίτητα γνωστικά σχήματα μέσα
από τα οποία θα γίνει η επεξεργασία των νέων πληροφοριών (Ματσάγγουρας, 1997:
242).
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6.

Η Αρχή της Επαγωγικότητας

Η αρχή αυτή μεταφέρει στο διδακτικό χώρο την παράδοση της Επαγωγικής
Μεθοδολογίας η οποία καθιερώθηκε το χώρο της Επιστήμης από τον Αριστοτέλη. Η
αρχή αυτή υποστηρίζει πως η διδασκαλία πρέπει να προχωρά από τα συγκεκριμένα
στα αφηρημένα, από τα κοντινά στα πιο μακρινά, από τα πιο απλά στα πιο σύνθετα. Η
αρχή της επαγωγικότητας έχει ιδιαίτερη σημασία στο χώρο της κριτικής σκέψης
καθώς αξιοποιεί συστηματικά τους συλλογισμούς ένας από τους οποίους είναι και ο
επαγωγικός. Ο επαγωγικός συλλογισμός έχει ιδιαίτερη αξία στη δημιουργία εννοιών
(Ματσαγγούρας, 1997: 244).

7.

Η Αρχή της Διεπιστημονικής Προσέγγισης

Ο όρος διεπιστημονική προσέγγιση χρησιμοποιείται από τη βιβλιογραφία για
να δηλώσει τη διδακτική προσέγγιση που δεν ακολουθεί την κατάτμηση της
πραγματικότητας σε διδακτικά αντικείμενα και ξεχωριστά μαθήματα όπως πχ.
Ιστορία, Κοινωνιολογία, Γλώσσα, αλλά εξετάζει κάθε θεματική ενότητα απ' όλες τις
δυνατές πλευρές (Βαρνάβα - Σκούρα, 1989, τ.3: 1380).
Ως αρχή η διεπιστημονική προσέγγιση είναι κοντά όχι μόνο στην παιδαγωγική
ενηλίκων και την Περιβαλλοντική Αγωγή, αλλά και στην ίδια την πραγματικότητα η
οποία παρά την πολυπλοκότητα της, παρουσιάζει μια αδιάσπαστη ενότητα
(Θεοφιλίδης, 1987: 14).
Η διεπιστημονική προσέγγιση δεν διευκολύνει μόνο τη μάθηση, αλλά
ταυτόχρονα την αναβαθμίζει ποιοτικά, καθώς οι διαδικασίες γενίκευσης, αφαίρεσης
και σύνθεσης που αυτή συνεπάγεται η διεπιστημονική προσέγγιση, οδηγούν σε
ανωτέρου επιπέδου γνώση.
Ως αρχή, η διεπιστημονική προσέγγιση εισήχθη στην παιδαγωγική σκέψη από
το Νέο Σχολείο, και είναι σύμφωνη με την αρχή του ανθρωποκεντρισμού, αφού οι
θεματικές ενότητες που θα αποτελέσουν το περιεχόμενο της επιμορφωτικής
διαδικασίας οργανώνονται και επιλέγονται με βάση τα ενδιαφέροντα των
επιμορφούμενων σε συνδυασμό με τις αντιληπτικές τους ικανότητες. Την αρχή αυτή
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στηρίζουν από ψυχολογική άποψη τα ευρήματα της σύγχρονης Γνωστικής
Ψυχολογίας (Ματσαγγούρας, 1997: 245).
Εκτός από τη διεπιστημονική επιλογή και οργάνωση του περιεχομένου της
διδασκαλίας, ένα δεύτερο χαρακτηριστικό στοιχείο της διεπιστημονικής προσέγγισης
είναι η διερευνητική διαδικασία επεξεργασίας του διδακτικού υλικού, που την
καθιστά

ανθρωποκεντρική

ακόμα

και

στη

μεθοδολογική

της

διάσταση.

Το θέμα της διεπιστημονικής προσέγγισης της γνώσης αποτελεί αντικείμενο μελέτης
και έρευνας τόσο της ελληνικής όσο και της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας (Θεοφιλίδης
1987, Jacobs 1989).
Πολλοί σύγχρονοι κλάδοι όπως για παράδειγμα η οικολογία και η Περιβαλλοντική
Αγωγή είναι από τη φύση τους διεπιστημονικοί, και συνεπάγονται κατά τη
διδασκαλία των αντικειμένων τους τη διεπιστημονική προσέγγιση (Ματσαγγούρας,
1997: ό.π.).
8.

Η Αρχή της Προετοιμασίας για την Κοινωνική Ζωή

Η διδακτική αυτή αρχή αποτελεί σημαντική διδακτική αρχή στην Εκπαίδευση
Ενηλίκων καθώς οι ενήλικες συμμετέχουν σε επιμορφωτικές διαδικασίες με στόχο
την ικανότητα άμεσων αναγκών της ζωής τους (Merriam & Caffarella, 1991: 226227, Rogers, 1999: 126-127).
Οι ενήλικες συμμετέχουν σε τμήματα μάθησης με στόχο να ικανοποιήσουν άμεσες
μορφωτικές τους επιθυμίες και ανάγκες. Ανάγκες που σχετίζονται με την καθημερινή
τους επιβίωση, με την επιθυμία τους για ένα καλύτερο τρόπο ζωής, καθώς και με τις
απαιτήσεις τους για προσαρμογή τους σε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Ο τελευταίος
στηρίζεται στο σεβασμό, την αξιοπρέπεια, την αλληλοαποδοχή, τη συνεργασία, αρχές
που θεωρούνται απαραίτητες για την πρόοδο του ατόμου αλλά και τη συμμετοχή των
ομάδων στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι μέσα από τη συμμετοχή τους στα τμήματα
μάθησης ολοκληρώνουν τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης τους, οδηγούνται στην
αυτομόρφωση, εγκαταλείπουν την κουλτούρα της σιωπής, αναπτύσσουν την
προσωπικότητα τους και γίνονται ικανοί να γευτούν τα αγαθά της κοινωνικής ζωής.
Τους παρέχεται η δυνατότητα να ζήσουν ένα διαφορετικό τρόπο ζωής πιο ελεύθερο,
πιο δημοκρατικό, να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων
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καθώς και στα κοινά, ενώ παράλληλα να χαίρονται με τρόπο ορθολογικό τα
επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας και του πολιτισμού.
9.

Η Διδακτική Αρχή της Συμμετοχής

Σύμφωνα με αυτή την αρχή κρίνεται σκόπιμο οι ενήλικες οι οποίοι
συμμετέχουν σε μια επιμορφωτική παρέμβαση να εκφράζονται σχετικά με τους
σκοπούς, το περιεχόμενο του προγράμματος, καθώς και τις χρησιμοποιούμενες σ'
αυτό μεθόδους. Τα προηγούμενα πρέπει να ειδωθούν σε συνάρτηση με το διαθέσιμο
χρόνο, τα ενδιαφέροντα καθώς και τις ανάγκες της καθημερινής τους ζωής.
Η υιοθέτηση της αρχής της συμμετοχής κάνει τους ενήλικες που συμμετέχουν
σε επιμορφωτικές διαδικασίες να εκφράζουν από την αρχή τις ανάγκες τους οι οποίες
μεταφράζονται σε παιδαγωγικούς στόχους του προγράμματος. Για την επίτευξη τους
ορίζεται ένα χρονοδιάγραμμα προοδευτικής και αποτελεσματικής κατάκτησης τους.
Αυτό πετυχαίνεται με το να καθορίζεται ένας αριθμός στόχων ανάλογα με το
διαθέσιμο χρόνο, οι οποίοι ιεραρχούνται κατά σειρά λειτουργικής προτεραιότητας,
δηλαδή σε σχέση με τις ανάγκες της καθημερινής ζωής και κατά σειρά μαθησιακής
προτεραιότητας, δηλαδή σε σχέση με τις απαιτήσεις της μαθησιακής διαδικασίας.
Από την αρχή της συμμετοχής των ενηλίκων στη δόμηση της επιμορφωτικής
παρέμβασης καταλήγουμε στην εξής διαπίστωση. Η εμπλοκή ή καλύτερα η
συνεμπλοκή (χρησιμοποιούμε τον όρο συνεμπλοκή επειδή οι ενήλικες δεν
συμμετέχουν απλά στην επιμορφωτική διαδικασία αλλά συναποφασίζουν) των
ενηλίκων σε επιμορφωτικές διαδικασίες πρέπει να απολήγει στην απόκτηση
γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που είναι άμεσα χρησιμοποιήσιμες στην
καθημερινή τους ζωή. Οι τελευταίες συντελούν στην αλλαγή της υπάρχουσας
πραγματικότητας.
Η άγνοια και η παραμέληση των εμπειριών, των γνώσεων, καθώς και των
αναγκών των ενηλίκων, οδηγεί σε αποτυχία την επιμορφωτική παρέμβαση ακόμα και
αν το περιεχόμενο της έχει δομηθεί σωστά. Αντίθετα, όσο πιο πολύ στηρίζεται στα
βιώματα, τις εμπειρίες και τις γνώσεις των ενηλίκων τόσο πιο ευχάριστη, γρήγορη,
ουσιαστική και λειτουργική καθίσταται η επιμορφωτική διαδικασία ( Dalbera, 1990:
94).
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Με την εφαρμογή της αρχής της συμμετοχής στην προετοιμασία καν την
εκτέλεση του επιμορφωτικού προγράμματος, αποκαλύπτει ο πλούτος των γνώσεων
και των εμπειριών που διαθέτουν οι ενήλικες. Οι ενήλικες δεν πρέπει να
αντιμετωπίζονται ως παιδιά σε μεγέθυνση και αυτό γιατί διαθέτουν ανεπτυγμένη
προσωπικότητα, έχουν εμπειρίες και βιώματα. Γι' αυτό ο διάλογος και η ομαδική
εργασία θεωρούνται ως τα πιο κατάλληλα εργαλεία σε συνδυασμό με τις άλλες
μεθόδους που εφαρμόζονται στην Εκπαίδευση - Επιμόρφωση Ενηλίκων (Βάμβουκας,
1990: 94-95).
Συνοψίζοντας θα λέγαμε πως αν στην οργάνωση μιας επιμορφωτικής
παρέμβασης δεν συμμετέχουν ενεργά οι ενήλικες, αν η διδασκαλία δεν ξεκινά απ'
αυτά που γνωρίζουν, ή πιστεύουν πως γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα,
αν οι επιμορφούμενοι δεν συσχετίζουν τις γνώσεις τους με άλλες προηγούμενες, τότε
οι πιθανότητες επιτυχίας της επιμορφωτικής παρέμβασης είναι ελάχιστες (Dalbera,
1990: 15, Βάμβουκας, 1990: ό.π.).

Ε.

Εμπόδια Μάθησης σε Ενήλικες

Για τη δόμηση ενός διδακτικού μοντέλου δεν αρκεί μόνο η γνώση των
θεωριών μάθησης, των διδακτικών αρχών και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται
κατά τη διαδικασία εφαρμογής του. Απαιτείται και κάτι ακόμα. Η κατανόηση εκείνων
των παραγόντων που μπορεί να λειτουργήσουν αρνητικά τόσο στη διαδικασία
εφαρμογής του μοντέλου όσο και στη μάθηση από μέρους των ενηλίκων. Στα πλαίσια
αυτής της ενότητας του κεφαλαίου επιχειρείται η παρουσίαση εκείνων των
παραγόντων οι οποίοι μπορεί να λειτουργήσουν αρνητικά στην πορεία μάθησης των
ενηλίκων.
Από τη μελέτη της σχετικής με την Εκπαίδευση Ενηλίκων βιβλιογραφίας
(Παλαιοκρασσάς, 1991, Γαλάνης 1994, Palios 1997, Merriam & Caffarella 1991)
διαπιστώνουμε πως υπάρχουν αρκετοί λόγοι σύμφωνα με τους οποίους οι ενήλικες
δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν με επιτυχία ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης. Οι
λόγοι αυτοί οφείλονται σε ψυχολογικούς, προσωπικούς, εκπαιδευτικούς και
κοινωνικούς παράγοντες.
Η Patricia Cross στη μελέτη της «Οι ενήλικοι ως εκπαιδευόμενοι» (1981)
εντόπισε τρεις βασικούς λόγους σύμφωνα με τους οποίους οι ενήλικοι δεν
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συμμετέχουν με επιτυχία σε προγράμματα κατάρτισης. Ο πρώτος λόγος οφείλεται σε
φραγμούς που προκύπτουν από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ενήλικοι
εκπαιδευόμενοι. Ο δεύτερος λόγος οφείλεται σε φραγμούς που προκύπτουν από τα
ίδια τα μαθησιακά προγράμματα. Ο τρίτος λόγος οφείλεται σε φραγμούς που
προκύπτουν από τις στάσεις που μπορούν να έχουν απέναντι στους εαυτούς τους
(Merriam & Caffarella, 1991: 82-83).

1.

Ψυχολογικοί Παράγοντες

Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι έρχονται στη μαθησιακή διαδικασία έχοντας ένα
πολύτιμο κεφάλαιο από γνώσεις και εμπειρίες τις οποίες τις απέκτησαν είτε μέσα από
συστημική προσπάθεια και μελέτη, είτε μέσα από την επαφή τους με την καθημερινή
πραγματικότητα. Για την απόκτηση αυτών των γνώσεων και εμπειριών έχουν
επενδύσει ένα συναισθηματικό κεφάλαιο. Στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν και
να διαφυλάξουν αυτές τις γνώσεις ξοδεύουν επιπλέον συναισθηματικό κεφάλαιο,
γεγονός που έχει ως αντίδραση την αντίσταση στην απόκτηση νέων γνώσεων ή στην
τροποποίηση των παλαιότερων.
Κατά συνέπεια, ένας φραγμός προέρχεται από τη συναισθηματική επένδυση
που κάνουν οι ενήλικοι στη γνώση. Η προαναφερόμενη συμπεριφορά ερμηνεύεται αν
αναλογιστούμε πως τις πιο πολλές φορές μαθαίνουμε από μια αυθεντία - πρόσωπο ή
βιβλίο στην οποία έχουμε δώσει τον τίτλο του «σημαντικού άλλου». Οποιαδήποτε
αμφισβήτηση των γνώσεων ή των εμπειριών που κατέχουμε, εμπεριέχει είτε μια
αμφισβήτηση του «σημαντικού μας άλλου», είτε μια αμφισβήτηση της κρίσης μας ή
και των δύο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προκύπτουν δύο αντιδράσεις. Σύμφωνα
με την πρώτη, οι εκπαιδευόμενοι που αμφισβητούνται θα επιδιώξουν να
υπερασπίσουν τις γνώσεις τους μέσω χρήσης «μηχανισμών παραίτησης». Σύμφωνα
με τη δεύτερη, οι εκπαιδευόμενοι θα επιδιώξουν να υπερασπίσουν την αυτοεικόνα
τους μέσω της χρήσης «μηχανισμών άμυνας του εγώ» μέσω της φαντασίωσης, της
αναπλήρωσης, της ταύτισης με άλλους, της εκλογίκευσης, της απώθησης (Rogers,
1999: 289).
Υπάρχουν πολλοί τρόποι παραίτησης από μια κατάσταση. Ο πιο προφανής είναι η
φυσική παραίτηση. Σε αυτή την περίπτωση, ο εκπαιδευόμενος σταματά να έρχεται
στην ομάδα μάθησης (Palios,1997: 33-34).

252

Μία άλλη αιτία φραγμών είναι οι προκαταλήψεις. Όπως αναφέρει ο Rogers
(1999) τις προκαταλήψεις μπορούμε να τις ορίσουμε ως «απόψεις που
ενστερνιζόμαστε, βασισμένες ίσως εν μέρει στη γνώση και τις οποίες είμαστε
απρόθυμοι να εξετάσουμε λεπτομερώς». Οι προκαταλήψεις αποτελούν μια μορφή
αυτού που αποκαλείται «υπερβεβαιότητα» μια κατάσταση που οδηγεί σε
στερεοτυπικές αντιδράσεις (Rogers, 1999: 277).
Εκτός από τις προκαταλήψεις, ένας άλλος παράγοντας που λειτουργεί
αρνητικά στη διαδικασία μάθησης των ενηλίκων είναι οι συνήθειες που έχουν
αποκτήσει. Πολλοί ενήλικες εμφανίζονται ως δέσμιοι των συνηθειών τους. Πρόκειται
για άτομα που έχουν υιοθετήσει παραδοσιακά πρότυπα σκέψης ή πράξης, για λόγους
που οφείλονται όχι μόνο στην αναζήτηση της ασφάλειας, αλλά και στην υπέρμετρη
προσήλωση στο παρελθόν. Κατά συνέπεια οι ενήλικες αυτοί προσκολλώνται σε
προϋπάρχουσες γνώσεις και στάσεις και τους είναι δύσκολο να αφομοιώσουν τις
καινούργιες ή να τις εναρμονίσουν με αυτές που ήδη κατέχουν. Έτσι υιοθετούν
μηχανισμούς, συνήθως «παραίτησης», προκειμένου να διατηρήσουν τις γνώσεις που
ήδη κατέχουν (Rogers, 1999: 278).
Το άγχος επίσης λειτουργεί αρνητικά στην προσπάθεια των ενηλίκων για
απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Το άγχος αποτελείται από δύο
κύρια στοιχεία:
α) το φόβο για τις έξωθεν επιβεβλημένες απαιτήσεις που θεωρούνται
απειλητικές από τη μια πλευρά,
β) την ανησυχία για την ικανότητα ανταπόκρισης, δηλαδή την έλλειψη
αυτοεκτίμησης από την άλλη πλευρά (Rogers, 1999: 281).
Το άγχος μπορεί να οφείλεται στη συνειδητοποίηση της διαδικασίας της γήρανσης,
της φυσικής κόπωσης και της μειωμένης ικανότητας της μνήμης για συγκράτηση
νέων πληροφοριών. Επίσης, μπορεί να οφείλεται στην αρνητική αυτοεικόνα του
εκπαιδευόμενου καθώς επίσης και στο φόβο αποτυχίας μπροστά στην ομάδα.
Το άγχος στους εκπαιδευόμενους μπορεί να μειωθεί μέσα από σωστό χειρισμό της
μαθησιακής διαδικασίας. Μέσα από ενισχύσεις και ανταμοιβές στους
εκπαιδευόμενους το αίσθημα του άγχους ελαττώνεται. Για τη μείωση του άγχους
απαιτείται η οικοδόμηση αισθήματος αυτοπεποίθησης στους εκπαιδευόμενους. Οι
συμμετέχοντες ενήλικες στη μαθησιακή διαδικασία, βλέποντας πως ο εκπαιδευτής
τους, τους εμπιστεύεται και τους ενθαρρύνει, αρχίζουν να τον εμπιστεύονται και
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σταδιακά αποδέχονται την εκτίμηση του για τις δικές τους μαθησιακές ικανότητες
(Rogers, 1999: 283-285).
Ένας άλλος μαθησιακός φραγμός που εμφανίζεται αρκετά συχνά στους
ενήλικες είναι ο φόβος της αποτυχίας. Ο φόβος αυτός εκδηλώνεται είτε απέναντι
στην ομάδα των εκπαιδευόμενων, είτε απέναντι στον εκπαιδευτή, είτε στον ίδιο τον
εαυτό του εκπαιδευόμενου που βιώνει αυτό το συναίσθημα, προκαλώντας πόνο ή
ντροπή. Τα άτομα αυτά συνήθως αποφεύγουν να ριψοκινδυνεύσουν.
Η απροθυμία των ατόμων να δεχθούν νέες μεθόδους μάθησης, αποτελεί
έναν εξίσου σημαντικό φραγμό στη διαδικασία μάθησης των ενηλίκων. Υπάρχουν
αρκετές αιτίες γι' αυτό. Μια αιτία μπορεί να είναι η απροθυμία να δεχθούν τις
μεθόδους μάθησης κάποιου, τον οποίο θεωρούν πολύ θεωρητικό στην προσέγγιση
της γνώσης. Δεν έχουν διάθεση να δοκιμάσουν ή να πειραματιστούν με τη χρήση
νέων μεθόδων διδασκαλίας. Προτιμούν τις πιο παλιές, τις πιο παραδοσιακές, άσχετα
αν θεωρούνται ξεπερασμένες και αναποτελεσματικές.
Τέλος, ένας επιπλέον φραγμός μάθησης μπορεί να εντοπιστεί σε εκείνους που
φοβούνται το αβέβαιο. Οι εκπαιδευόμενοι αυτοί αποφεύγουν ασαφείς καταστάσεις ή
καταστάσεις στις οποίες η πιθανότητα επιτυχίας δεν είναι σίγουρη. Αρνούνται να
δοκιμάσουν κάτι για να διαπιστώσουν αν πετύχει, γιατί είναι πεπεισμένοι πως, ακόμα
κι αν πετύχει, οι λόγοι επιτυχίας θα παραμείνουν άγνωστοι. (Rogers, 1999: 286-287).

2.

Προσωπικοί Παράγοντες

Η ηλικία, η φυσική κατάσταση, η λειτουργία των αισθήσεων, όπως της
όρασης και της ακοής, σε συνδυασμό με την λειτουργία του Κεντρικού Νευρικού
Συστήματος και τη λήψη φαρμάκων αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν σε
σημαντικό βαθμό στις προσπάθειες για μάθηση από τους ενήλικες (Caffarella et al,
1991:86-87).
Η έλλειψη κινήτρων για μάθηση από τους ενήλικες αποτελεί έναν άλλο
σημαντικό λόγο που επιδρά αρνητικά στην όλη μαθησιακής διαδικασία. Η μη ύπαρξη
σχέσης ή η αδυναμία του εκπαιδευόμενου να βρει τη σχέση μεταξύ των προσωπικών
του στόχων και του θέματος που του προσφέρεται για μάθηση, οδηγεί τον
εκπαιδευόμενο στην έκφραση αισθήματος δυσφορίας ως προς τη διαδικασία
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μάθησης, η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην αποχώρηση του από την
επιμορφωτική διαδικασία (Παλαιοκρασσάς, 1991: 116-118).
Συνηθέστερα όμως και σημαντικότερα είναι τα άμεσα και πολλές φορές
προσωρινά καταστασιακά αίτια. Φυσικοί ή περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως, δίψα,
κακή υγεία, κούραση, ή άλλα προσωπικά προβλήματα οικονομικής, οικογενειακής ή
επαγγελματικής φύσης επιβαρύνουν σημαντικά τους εκπαιδευόμενους για επιτυχή
συμμετοχή τους στα τμήματα μάθησης. Σε συνδυασμό με τους προαναφερόμενους
παράγοντες της προσωπικότητας των ενηλίκων εκπαιδευόμενων, πρέπει να
συνεξεταστεί και ο παράγοντας χρόνος. Οι ενήλικες λόγω των πολλαπλών ρόλων που
έχουν στην κοινωνία (γονείς, σύζυγοι, εργαζόμενοι, συνδικαλιστές, μέλη συλλόγων)
και των αυξημένων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτούς, δεν έχουν το χρόνο για
να συμμετάσχουν και να παρακολουθήσουν συστηματικά επιμορφωτικές διαδικασίες,
γεγονός που αποτελεί εμπόδιο στην απόκτηση νέων γνώσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων
και καλλιέργεια ικανοτήτων στο βαθμό που και οι ίδιοι επιθυμούν.
Προσωπικά, οικογενειακά και επαγγελματικά προβλήματα μεταφέρονται στο
χώρο μάθησης και λειτουργούν αρνητικά στην όλη προσπάθεια για απόκτηση
γνώσεων από πλευράς των συμμετεχόντων. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε
πως η χαμηλή αυτοεκτίμηση των ενηλίκων για τον εαυτό τους, σε συνδυασμό με την
αδυναμία συγκέντρωσης της προσοχής τους επηρεάζουν σημαντικά την διαδικασία
μάθησης. Οι ενήλικες σε αυτή την περίπτωση αρνούνται να δεχθούν βοήθεια τόσο
από τον εαυτό τους όσο και από το περιβάλλον τους. Υποτιμούν και τα δύο, ειδικά
τον εαυτό τους. Έτσι μειώνεται η επιθυμία τους για απόκτηση γνώσεων και
εμπειριών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η προσπάθεια και η προσοχή που καταβάλλουν
να είναι υποτονική και περιορισμένη (Rogers, 1999: 275-276).

3.

Εκπαιδευτικοί Παράγοντες

Οι δυσκολίες προσαρμογής στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελούν επίσης
έναν άλλο σημαντικό παράγοντα που επιδρά στην μαθησιακή προσπάθεια των
εκπαιδευόμενων και επηρεάζει την όλη μαθησιακή διαδικασία. Η αίσθηση των
εκπαιδευόμενων ότι η ατμόσφαιρα είναι απειλητική για την προσωπικότητα τους,
τους οδηγεί στην προσπάθεια συγκέντρωσης των δυνάμεων τους (ψυχολογικών,
μαθησιακών κλπ.) προκειμένου να προστατευθούν από τους κινδύνους που
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αισθάνονται ότι τους απειλούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απειλούνται και να
αναστέλλονται οι λειτουργίες εισαγωγής, επεξεργασίας και ανάλυσης των
ερεθισμάτων. Η αίσθηση απειλής στους εκπαιδευόμενους μπορεί να οφείλεται σε
πολλές αιτίες, όπως οι παρακάτω:
Προηγούμενες τραυματικές ή δυσάρεστες εμπειρίες από συμμετοχή τους σε
διαδικασίες μάθησης κατά τη σχολική περίοδο ή σε άλλες ανάλογες καταστάσεις
λειτουργούν αρνητικά στους ενήλικες και επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη
μαθησιακή τους εξέλιξη στα τμήματα μάθησης. Γεγονότα όχι τόσο σημαντικά όπως
πχ. το να καθίσουν οι ενήλικες στα θρανία, μπορούν να τους δημιουργήσουν
αισθήματα απειλής, καθώς ανασύρουν από μέσα τους εμπειρίες δυσάρεστα
φορτισμένες (Palios, 1997: 33-34).
Η απορριπτική στάση του εκπαιδευτή απέναντι στους εκπαιδευόμενους, σε
συνδυασμό τόσο με την αδυναμία του στο να επικοινωνήσει σωστά και ισότιμα με
τους εκπαιδευόμενους, όσο και με τις όχι και τόσο καλές σχέσεις μεταξύ των
εκπαιδευόμενων, αποτελούν ένα άλλο σημαντικό παράγοντα που λειτουργεί
ανασταλτικά στην μαθησιακή πορεία των ενηλίκων. Κάτω από αυτές τις συνθήκες
είναι πολλές φορές δυνατό οι εκπαιδευόμενοι να βιώσουν αίσθημα αδικίας και
ανταγωνιστικής διάθεσης απέναντι στον εκπαιδευτή αλλά και στους άλλους
εκπαιδευόμενους. Το μήνυμα απόρριψης που εισπράττουν οι εκπαιδευόμενοι από την
μεριά του εκπαιδευτή, μπορεί να τους οδηγήσει στην απορριπτική στάση απέναντι
στον εαυτό τους, γεγονός που θα τους κάνει να βιώσουν αίσθημα ματαίωσης ή να
αναπτύξουν αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Τα προηγούμενα τους οδηγούν σε
αποχώρηση από τη διαδικασία της εκπαίδευσης, ώστε να μειωθεί και το αίσθημα της
απόρριψης. Το τελευταίο συμβαίνει σε εκπαιδευόμενους νεαρής ηλικίας οι οποίοι
εγκαταλείπουν την εκπαίδευση χωρίς προφανή λόγο. Δεν είναι βέβαια λίγες οι
περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι δείχνουν να αδιαφορούν κατά
το χρόνο υλοποίησης της μαθησιακής διαδικασίας, γεγονός που εκφράζεται ως
στρατηγική συμβολικής απόσυρσης. Η συμπεριφορά αυτή εκδηλώνεται όταν οι
εκπαιδευόμενοι έχουν πεισθεί ότι δεν θα πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα ακόμα
κι αν προσπαθήσουν αρκετά (Παλαιοκρασσάς, 1991: 116-117).
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4.

Κοινωνικοί Παράγοντες

Παρ' όλο που σήμερα η Εκπαίδευση Ενηλίκων καθίσταται απαραίτητη και
υπαγορεύεται από οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και τεχνολογικούς
λόγους, δεν είναι ελάχιστοι εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν πως είναι αντίθετη στις
κοινωνικές νόρμες η συμμετοχή των ενηλίκων σε μαθησιακές διαδικασίες. Την
άποψη αυτή την υποστηρίζουν κυρίως ομάδες ενηλίκων που προέρχονται από χαμηλά
κοινωνικά - οικονομικά στρώματα, οι οποίες δεν έχουν κατανοήσει τη σημασία και τη
σπουδαιότητα της στη σύγχρονη κοινωνία (Houle, 1980: 150-151, Hawk, 1988: 14).
Η προαναφερόμενη άποψη δημιουργεί αναστολές σε όσους συμμετέχουν σε
επιμορφωτικά προγράμματα, γεγονός που έχει επίδραση στη συμμετοχή και το
ενδιαφέρον τους στην όλη επιμορφωτική προσπάθεια.
Παράγοντες όπως το εισόδημα, το βιοτικό επίπεδο, η οικογενειακή
κατάσταση, οι σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας των συμμετεχόντων
επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη διαδικασία μάθησης και επιδρούν αρνητικά στην
επιμορφωτική προσπάθεια των ενηλίκων (Merriam et al, 1991: 88).
Ο εντοπισμός των παραγόντων που λειτουργούν αρνητικά στη διαδικασία
μάθησης των ενηλίκων δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Χρειάζεται και η κατάλληλη παρέμβαση η οποία για να είναι επιτυχής θα πρέπει να
στηρίζεται στη συνεργασία ανάμεσα σε αυτούς που συμμετέχουν στη διαδικασία
μάθησης, επιμορφωτές, εκπαιδευόμενους και το φορέα επιμόρφωσης. Η ευθύνη των
επιμορφωτών αλλά και του φορέα επιμόρφωσης σε αυτό το σημείο είναι σημαντική.
Εια να ξεπεραστούν τα εμπόδια θα πρέπει οι προαναφερόμενοι φορείς να :
1. δημιουργούν τέτοιο μαθησιακό κλίμα κατά τη διαδικασία της επιμόρφωσης
ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αισθάνονται άνετα και αποδεκτοί στο τμήμα
μάθησης. Αυτό επιτυγχάνεται με την πλήρη αποδοχή τους, με το σεβασμό
στην προσωπικότητα τους, καθώς και με το πραγματικό ενδιαφέρον απέναντι
στα προβλήματα και τις επιμορφωτικές τους ανάγκες.
2. ανιχνεύουν τις πραγματικές μαθησιακές ανάγκες και επιθυμίες των
συμμετεχόντων.
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3. σχεδιάζουν και να οργανώνουν τη διδασκαλία λαμβάνοντας υπόψη τις
προϋπάρχουσες γνώσεις των συμμετεχόντων και πάνω σε αυτές να επιχειρούν
τη δόμηση των νέων γνώσεων.
4. προσφέρουν ποικίλες δραστηριότητες μάθησης στους ενήλικες και να
διευκολύνουν την όλη τους πορεία για μάθηση.
5. χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας στο χώρο της
εκπαίδευσης, στο βαθμό που αυτές δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για
γνώση και μάθηση.
6. αναγνωρίζουν τις ατομικές διαφορές των συμμετεχόντων στη μάθηση και να
εφαρμόζουν εξατομικευμένες μεθόδους διδασκαλίας, επιτρέποντας σε κάθε
επιμορφούμενο να καθορίζει ο ίδιος τον τρόπο και το ρυθμό μάθησης του
(Merriam et al, 1991:93-94).
Χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες - τρόπους που περιγράψαμε πιο πάνω,
περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό οι παράγοντες που δυσχεραίνουν τη
διαδικασία μάθησης και δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την επιτυχία
της. Παράλληλα, μειώνονται στο ελάχιστο οι πιθανότητες απομάκρυνσης των
επιμορφούμενων από τα τμήματα μάθησης πριν ολοκληρώσουν την εκπαίδευση
τους.
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Κεφάλαιο Δέκατο

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ
Εισαγωγή
Έχοντας αναπτύξει το θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο διδακτικής προσέγγισης
τόσο της Περιβαλλοντικής Αγωγής όσο και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, συνεχίζουμε
την εργασία μας με την παρουσίαση του τρόπου διαμόρφωσης διδακτικού μοντέλου
Επιμόρφωσης Ενηλίκων στην Περιβαλλοντική Αγωγή.
Αν και στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται πολλά διδακτικά μοντέλα
εκπαίδευσης ενηλίκων, εν τούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί καμία
ολοκληρωμένη προσπάθεια για τη δόμηση ενός διδακτικού μοντέλου το οποίο να
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ενήλικες κατά τη μελέτη περιβαλλοντικών
προβλημάτων.
Στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου επιχειρούμε την ανάπτυξη και παρουσίαση ενός
τέτοιου μοντέλου με στόχο τη διατύπωση μιας ολοκληρωμένης «διδακτικής
πρότασης» για τη μελέτη περιβαλλοντικών προβλημάτων από ομάδες ενηλίκων.
Εκκινώντας τον προβληματισμό μας από την αναγκαιότητα χρήσης ενός μοντέλου
στην Περιβαλλοντική Αγωγή, προχωρούμε στη θεωρητική δόμηση του μοντέλου
λαμβάνοντας υπόψη τόσο το θεωρητικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Αγωγής και
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων όσο και το κοινωνικο-οικονομικό και πολιτιστικό πλαίσιο
ανάπτυξης του.
Προχωρούμε παρουσιάζοντας αναλυτικά τις φάσεις ανάπτυξης του, καθώς και τις
διαδικασίες υλοποίησης επιμέρους ενεργειών σε κάθε μία από αυτές. Το
προτεινόμενο μοντέλο πριν πάρει την τελική του μορφή δοκιμάστηκε τόσο με ομάδες
φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίες συμμετείχαν εθελοντικά
στην υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής, με ομάδες
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καταρτιζόμενων σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον στο Νομαρχιακό Κ.Ε.Κ.Αχαΐας Ν.Ε.Λ.Ε., όσο και με ομάδα ενηλίκων στην Ακρατα στα πλαίσια υλοποίησης
προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής σε ενήλικες σε συνεργασία με το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακράτας.
Εκτενής αναφορά στη μεθοδολογία υλοποίησης του μοντέλου έγινε στο προηγούμενο
κεφάλαιο της εργασίας μας.

Α.

Η Αναγκαιότητα Χρήσης Μοντέλου στην Περιβαλλοντική Αγωγή
Είναι κοινά αποδεκτό απ' όλους πως τα θέματα που συνδέονται με την

οικολογική κρίση είναι πολλά και περίπλοκα. Οι διαστάσεις και οι προεκτάσεις τους
δεν γίνονται μόνο αντιληπτές στο επίπεδο του φυσικού περιβάλλοντος αλλά σε όλα τα
επίπεδα της ανθρώπινης δράσης και συμπεριφοράς (οικονομικό, κοινωνικό,
πολιτικό). Επειδή δεν είναι εύκολο να μελετήσουμε όλα τα περίπλοκα θέματα, τα
συνδεόμενα με έναν τομέα της πραγματικότητας - στην περίπτωση μας με την
οικολογική κρίση - καταφεύγουμε στη διαμόρφωση μοντέλου, το οποίο μας βοηθάει
στα πλαίσια της εκπαιδευτικής παρέμβασης να αναλύσουμε και να μελετήσουμε
συστηματικά τις αιτίες των περιβαλλοντικών προβλημάτων, να τις προσεγγίσουμε
συστημικά-ολιστικά και να προβούμε σε δράση για την επίλυση των
περιβαλλοντικών προβλημάτων, με στόχο τη βελτίωση της ζωής μας στον πλανήτη
κατά τα επόμενα χρόνια (Κρίβας, 1996: 48).
Μέχρι σήμερα, η προσέγγιση θεμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής, υλοποιείται
στους χώρους της τυπικής εκπαίδευσης μέσα από την αξιοποίηση συγκεκριμένων
θεωρητικών

μοντέλων

(πολυεπιστημονικό,

διεπιστημονικό),

τα

οποία

διαμορφώνονται στα πλαίσια της σχολικής τάξης και του αναλυτικού προγράμματος
του

σχολείου

(Φλογαίτη,

1992:

214-215,

Κρίβας,

1999:

147-148).

Δε μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι κάτι ανάλογο γίνεται στους χώρους μη τυπικής
εκπαίδευσης, όπως η Εκπαίδευση Ενηλίκων, καθώς η προσέγγιση θεμάτων
Περιβαλλοντικής Αγωγής σε αυτούς τους χώρους αποκτά ευκαιριακό χαρακτήρα και
υλοποιείται σε πάρα πολύ μικρή κλίμακα. Ενώ στα θεσμικά κείμενα της
Περιβαλλοντικής Αγωγής βρίσκει κανείς συγκεκριμένες αναφορές σχετικά με την
αναγκαιότητα εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Αγωγής σε χώρους εκπαίδευσης
ενηλίκων, εν τούτοις, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική προσπάθεια προς

261

αυτή την κατεύθυνση. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η παρούσα ερευνητική
εργασία στα πλαίσια της οποίας επιχειρείται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός
διδακτικού μοντέλου εκπαίδευσης ενηλίκων σε θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής.
Είναι γνωστό από το χώρο της διδακτικής μεθοδολογίας πως ένα μοντέλο
παιδαγωγικής δράσης δε δίνει απαντήσεις για όλες τις πτυχές και εκφάνσεις αυτής της
δράσης υπό την έννοια «μαγειρικής συνταγής». Εξάλλου κάτι τέτοιο είναι αντίθετο με
τη φιλοσοφική και παιδαγωγική θεμελίωση τόσο της Περιβαλλοντικής Αγωγής όσο
και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Παρ' όλα αυτά, ένα παιδαγωγικό - διδακτικό μοντέλο
αποτελεί ένα θεωρητικό οικοδόμημα, που συμβάλλει από τη μια μεριά στη θεωρητική
επιβεβαίωση, την ανάλυση και το σχεδιασμό της παιδαγωγικής πρακτικής, στην
υλοποίηση της σκοποθεσίας της, στην αναγνώριση των προϋποθέσεων και
δυνατοτήτων πραγμάτωσης της παιδαγωγικής πράξης καθώς και στον εντοπισμό των
ορίων της. Από την άλλη, όσον αφορά τον παιδαγωγό - επιμορφωτή, μπορεί να
βοηθήσει το μοντέλο, στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων μέσα από τη
συνειδητοποίηση της δομής και της ποιότητας των παραστάσεων και των εικόνων,
που έχει ο παιδαγωγός - επιμορφωτής για την παιδαγωγική πράξη, και οι οποίες
διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την υπάρχουσα πραγματικότητα
(Κρίβας, 1996:48).
Το μοντέλο που παρουσιάζεται στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα αποτελέσει
τη βάση για τη διαμόρφωση σχετικής διδακτικής προσέγγισης, καθώς και το δείκτη
για τις αναγκαίες διαφοροποιήσεις που πρέπει να γίνουν στο χώρο της Εκπαίδευσης
Ενηλίκων, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε αυτή, απέναντι στα
πολύπλοκα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής τα οποία τείνουν να προσλάβουν
οικουμενικές διαστάσεις.
Β.

Θεωρητικό Υπόβαθρο του Μοντέλου

1.

Ο χαρακτήρας του μοντέλου: Αλληλεπιδραστικό μοντέλο

Μελετώντας κανείς τη διεθνή αλλά και την εγχώρια βιβλιογραφία συναντά
ένα μεγάλο αριθμό μαθησιακών μοντέλων που αναφέρονται στην Εκπαίδευση
Ενηλίκων. Ανάμεσα στα πιο πολυσυζητημένα και πιο πολύ χρησιμοποιούμενα
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διακρίνει κανείς τα μοντέλα των McClusky (1963), Freire (1970), Knowles (1980),
Knox (1980), Jarvis (1987), ( Caffarella, 1994: 17).
Οι ομοιότητες ανάμεσα σε αυτά τα μοντέλα εντοπίζονται: α) στον προσωποκεντρικό
προσανατολισμό που έχουν, καθώς και στην ιδιαίτερη προσοχή - ενδιαφέρον που
δείχνουν σε όπως που συμμετέχουν στην μαθησιακή διαδικασία μέσω της
ικανοποίησης των αναγκών, των κλίσεων και των ενδιαφερόντων τους, β) στην
τοποθέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών στο κέντρο της επιμορφωτικής διαδικασίας,
γ) στην χρησιμότητα - αξιοποίηση στην καθημερινή ζωή των συμμετεχόντων στην
μαθησιακή διαδικασία, του περιεχομένου του προγράμματος (επικοινωνιακός
χαρακτήρας), δ) στην σπουδαιότητα - σημαντικότητα του περιεχομένου από το οποίο
το πρόγραμμα δομείται, και ε) στην ιδέα ότι υπάρχουν απροσδιόριστοι παράμετροι
που είναι σημαντικοί στη διαδικασία σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.
Για τη δόμηση του «αλληλεπιδραστικού μοντέλου» που προτείνουμε στα πλαίσια
όπως όπως εργασίας, πήραμε πολλά στοιχειά από τα προηγούμενα διδακτικά μοντέλα
για παράδειγμα Freire (1970), Knowles (1980), καθώς και από άλλα νεώτερα, όπως
των Sork και Caffarella (1989), Tracey (1992).
Η διαφορετικότητα αυτού του μοντέλου από τα προαναφερόμενα έγκειται:
α.

Στο συνδυασμό και την κατανόηση των στοιχείων και των παραμέτρων από τα

οποία αποτελείται.
β. Στους εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
τους συμμετέχοντες.
γ. Καθώς και στην ευκολία που παρέχει στην επιλογή αποφάσεων και στην
συμπλήρωση - αναδόμηση του κατά τη διάρκεια της χρησιμοποίησης του.
Η δόμηση του μοντέλου που παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία στηρίζεται πάνω σε
6 βασικές θέσεις όπως αυτές έχουν διατυπωθεί από τους Houle (1972), Knowles
(1980), Brook Field (1986), Sork και Caffarella (1989), Sork (1990), Cervero και
Wilson (1994) (Caffarella, 1994:23-24).
Πρώτη Θέση: Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναφέρονται σε ενήλικες πρέπει
να δομούνται με βάση το τι μαθαίνουν με ενεργητικό τρόπο οι συμμετέχοντες σε
αυτά, και πως οι γνώσεις που αποκτούν μέσα από αυτά αποτελούν εργαλείο
κοινωνικής αλλαγής.
Δεύτερη Θέση: Ο σχεδιασμός του προγράμματος περιλαμβάνει προκαθορισμένες
παραμέτρους και αποφάσεις που δεν λαμβάνονται κατά την τελευταία στιγμή.
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Όταν οι στόχοι του προγράμματος είναι από την αρχή σαφείς τότε το πρόγραμμα
μπορεί να υλοποιηθεί μεεπιτυχία.
Τρίτη

Θέση: Η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί ένα

συνδυασμό από προτεραιότητες, θέσεις, απόψεις, γεγονότα. Όλα αυτά πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό προκειμένου να είναι το πρόγραμμα
λειτουργικό και να αποτελεί εργαλείο κοινωνικής αλλαγής.
Τέταρτη Θέση:

Η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί μια

συνεργατική (ομαδική) παρά μια ατομική διαδικασία. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία
ανάμεσα στους σχεδιαστές του προγράμματος, τον φορέα χρήστη και τους
συμμετέχοντες σε αυτό, προκειμένου να είναι λειτουργικό.
Πέμπτη Θέση:

Ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος είναι μια

διαδικασία ανοιχτή η οποία δεν στηρίζεται πάνω σε ορισμένα σχήματα. Λαμβάνει
υπόψη της κάποιες βασικές αρχές παραμέτρους αλλά τις μετασχηματίζει και τις
αξιοποιεί ανάλογα με τις ανάγκες αυτών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Έκτη Θέση: Χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα μοντέλα δόμησης προγραμμάτων,
μπορεί να γίνει κανείς πιο καλός στο σχεδιασμό προγραμμάτων διαμέσου της
πρακτικής και του συνδυασμού στοιχείων που ενυπάρχουν στα παλαιότερα μοντέλα.
Διαμέσου της δοκιμής και της πλάνης, του σχεδιασμού και του ανασχεδιασμού,
αποκτά κανείς περισσότερη εμπειρία στη δόμηση προγραμμάτων. Είναι σημαντικό
για τους σχεδιαστές να αξιολογούν τα προγράμματα τους, προκειμένου να
διαπιστώνουν πότε αυτά πετυχαίνουν και πότε όχι (Cafarella, 1994: 23-24).
2.

Γνώση του Κοινωνικοοικονομικού και Πολιτιστικού Πλαισίου
Εφαρμογή

του Μοντέλου

Προκειμένου ένα διδακτικό μοντέλο να καταστεί λειτουργικό και να τύχει
εφαρμογής σ' ένα συγκεκριμένο χώρο, απαραίτητο είναι οι σχεδιαστές του να
γνωρίζουν το πλαίσιο (οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό) μέσα στο οποίο θα έχει
εφαρμογή (Caffarella, 1994: 24).
Το πλαίσιο ορίζεται ως το σύνολο των καταστάσεων και των περιβαλλοντικών
παραμέτρων, τις οποίες οι σχεδιαστές προγραμμάτων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη
τους. Οι παράμετροι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις εσωτερικές και τις
εξωτερικές.
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Ως εσωτερικές παράμετροι, σύμφωνα με τους Deal και Kennedy (1982).
Bolman και Deal (1991), Merriam και Caffarella (1991), ορίζονται οι δομικοί, οι
ατομικοί και οι πολιτισμικοί (Caffarella, 1994: 46-47).
Οι δομικοί, περιλαμβάνουν το έργο (πρόγραμμα), τους σκοπούς, τους στόχους της
οργάνωσης, τις βασικές λειτουργικές πολιτικές και διαδικασίες, το σύστημα της
τυπικής οργανωτικής ιεραρχίας, το σύστημα πληροφόρησης, τους παρτενέρ με τους
οποίους λαμβάνονται αποφάσεις, τις οικονομικές παραμέτρους και τις φυσικές
διευκολύνσεις.
Οι ατομικοί, περιλαμβάνουν το προσωπικό σχεδίασης του μοντέλου, τους
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, το υψηλού επιπέδου προσωπικό διαχείρισης και
καθοδήγησης του προγράμματος (ερευνητές).
Οι πολιτισμικοί, περιλαμβάνουν την ιστορία και την παράδοση για τη δόμηση
τέτοιων διδακτικών σχημάτων, τις οργανωτικές αξίες και τα πιστεύω.

Ως εξωτερικοί παράμετροι προσδιορίζονται:
Οι σχέσεις ανάμεσα στους φορείς και τα άτομα που έχουν σχέση με τη δόμηση
εφαρμογή του προγράμματος.
Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους δομούντες το μοντέλο και σε αυτούς που
συμμετέχουν σε αυτό (ερευνητές - υποκείμενα έρευνας).
Το γενικότερο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δομείται
το μοντέλο (Cohen, 1990 : 32, Caffarella, 1994 : 47-48).
Εκτός από τις προαναφερόμενες παραμέτρους αναγκαία για τη δόμηση του
μοντέλου θεωρείται και η συμβολή των συμμετεχόντων στην όλη μαθησιακή
διαδικασία. Η συμμετοχή τους κρίνεται σημαντική:
1.

στο βαθμό που αυτοί μεταφέρουν προηγούμενες εμπειρίες από άλλα

προγράμματα στα οποία συμμετείχαν
2.

εκφράζουν χωρίς ενδοιασμούς το τι ακριβώς θέλουν να μάθουν μέσα

από τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς επίσης και τον
τρόπο με τον οποίο προτιμούν να μάθουν
3.

συμμετέχουν

ενεργά

στη

δόμηση

του

διδακτικού

μοντέλου

διατυπώνοντας προτάσεις, κρίσεις, θέσεις
4.

βοηθούν αυτούς που δεν έχουν προηγούμενες εμπειρίες από ανάλογες

μαθησιακές διαδικασίες να ενταχθούν πιο ομαλά και να κατανοήσουν
καλύτερα το κλίμα της όλης μαθησιακής διαδικασίας (Caffarella, 1994: 51).
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Σύμφωνα με τον Caffarella, (1994) οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι πρέπει να
συμμετέχουν ενεργητικά στη δόμηση του μοντέλου, και κατ' επέκταση και του
προγράμματος που επιχειρείται να υλοποιηθεί μέσα απ' αυτό, σε όλες ης φάσεις
υλοποίησης του.
Μετά τις προαναφερόμενες «προαπαιτούμενες διαδικασίες» για τη δόμηση
του διδακτικού μοντέλου αναγκαία θεωρείται η ανίχνευση και ο προσδιορισμός των
χαρακτηριστικών, των ενδιαφερόντων, των κλίσεων των αναγκών των ενηλίκων που
συμμετέχουν στην συγκεκριμένη επιμορφωτική διαδικασία, προκειμένου να καταστεί
αυτή λειτουργική.
Παράλληλα, πριν τον σχεδιασμό του προγράμματος, οι σχεδιαστές του
πρέπει:
α)

Να ρωτήσουν τους συμμετέχοντες να τους αναφέρουν τι θέλουν να

μάθουν, και με ποιο τρόπο.
β) Να αξιοποιήσουν τις προϋπάρχουσες εμπειρίες των συμμετεχόντων,
από την συμμετοχή τους σε ανάλογες επιμορφωτικές δραστηριότητες κατά
τον σχεδιασμό του προγράμματος.
γ) Να συνεργαστούν με τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ώστε οι
τελευταίοι να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά ως προς τη διάδοση του.
Κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος, οι σχεδιαστές θα πρέπει:
α)

Να προσκαλέσουν τους συμμετέχοντες ώστε να λειτουργήσουν ως

ερευνητές στα πλαίσια υλοποίησης του.
β)

Να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν εμπειρίες με τους

συμμετέχοντες καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του.
γ)

Να αξιοποιούν τους συμμετέχοντες εκείνους οι οποίοι έχουν εμπειρία

από ανάλογα επιμορφωτικά προγράμματα ως βοηθούς, σε αυτούς που
συμμετέχουν για πρώτη φορά.
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Μετά το σχεδιασμό του προγράμματος, οι σχεδιαστές θα πρέπει:
α)

Να κατευθύνουν τους συμμετέχοντες ώστε να αξιοποιήσουν στην πράξη τις

εμπειρίες που απέκτησαν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα,
β)

Να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες των συμμετεχόντων στην αξιολόγηση του

προγράμματος (Caffarella, 1994: 53-54).
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Γ.

Παρουσίαση Φάσεων Ανάπτυξης Μοντέλου

Προσδιορισμός αναγκών,
ατομικών χαρακτηριστικών,
ενδιαφερόντων ενηλίκων
Ομαδοποίηση των συμμετεχόντων στην
επιμορφωτική παρέμβαση
Καθορισμός σκοπών - στόχων
επιμορφωτικής παρέμβασης

Ανάπτυξη στόχων

Ανάλυση περιεχομένου
στόχων

Προετοιμασία για την υλοποίηση της επιμορφωτικής παρέμβασης

Παιδαγωγική Ανάλυση
Καθορισμός παραγόντων που
επιδρούν στη μεταφορά
της μάθησης

Επιλογή εκπαιδευτικών

Επιλογή μεθόδων και υλικών
υλοποίησης της επιμορφωτικής
παρέμβασης

Καθορισμός χρόνου
επιμορφωτικής
παρέμβασης

Οργάνωση της επιμορφωτικής ομάδας.
Διαμόρφωση κατάλληλου κλίματος

Υλοποίηση επιμορφωτικής
παρέμβασης

Αξιολόγηση

Αν ΟΧΙ προσδιορισμός
παραγόντων που
συνετέλεσαν στην μη
κατάκτηση των στόχων

Έχουν κατακτήσει όλοι οι
συμμετέχοντες τους
στόχους

Αν ΝΑΙ,
προχωρούμε
στο επόμενο
βήμα

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του
προγράμματος στην ευρύτερη
κοινότητα

Μετά -αξιολόγηση
1.

Προσδιορισμός

Αναγκών,

Χαρακτηριστικών,

Ενδιαφερόντων

Ενηλίκων

Προκειμένου ένα διδακτικό μοντέλο να καταστεί λειτουργικό, αλλά και να
μπορέσει να δομηθεί σωστά, κρίνεται αναγκαία η ανίχνευση των επιμορφωτικών
αναγκών των συμμετεχόντων σε αυτό, σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό των
ενδιαφερόντων, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των εμπειριών τους (Sork,
1990: 73-83, Bradley, Kallick & Regan, 1991: 45-47).
Η μελέτη και ο προσδιορισμός των προαναφερόμενων χαρακτηριστικών αποτελεί
σημαντική διαδικασία, καθώς από αυτή εξαρτάται τόσο η επιτυχής έκβαση του
προγράμματος, όσο και η συνεχής συμμετοχή των ενηλίκων καθ' όλη τη διάρκεια
υλοποίησης του (Merriam & Caffarella, 1991: 88).
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Δεν πρέπει να ξεχνάμε εξάλλου το γεγονός ότι οι ενήλικες αρνούνται να
συμμετάσχουν σε μια επιμορφωτική διαδικασία, αν το περιεχόμενο της δεν έρχεται
να ικανοποιήσει τόσο τις προσωπικές τους ανάγκες όσο και τις πολύπλευρες πτυχές
της προσωπικότητας τους (Houle, 1980: 150-151).
Η ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων αποτελεί μια
διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων, που στοχεύει στην οργάνωση των
δραστηριοτήτων επιμόρφωσης. Επειδή σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται υποκειμενική
εκτίμηση των αναγκών και όχι αντικειμενική, η ανίχνευση των επιμορφωτικών
αναγκών δεν θα πρέπει να περιορίζεται στη στατική ανάλυση των απαντήσεων ενός
ερωτηματολογίου ή κάποιου άλλου εργαλείου μέτρησης, αλλά θα πρέπει να έχει ως
αφετηρία τη μελέτη των τοπικών προβλημάτων σε συνδυασμό με την κοινωνικοοικονομική και πολιτισμική πραγματικότητα (Βεργίδης, 1989: 505-506).
Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων θα πρέπει να αποτελεί
μια συνεχή διαδικασία, η οποία συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της
επιμορφωτικής παρέμβασης. Παράλληλα η ανίχνευση τους δεν πρέπει να καταλήγει
σε ένα άκαμπτο πρόγραμμα, αλλά σ' ένα διαρκώς αναπροσαρμοζόμενο
προγραμματισμό (Βεργίδης, 1989: ό.π.).
Στη βιβλιογραφία περιγράφονται αρκετές τεχνικές ανίχνευσης επιμορφωτικών
αναγκών.
Ανάμεσα σ' αυτές ξεχωρίζουμε την παρατήρηση, τα ερωτηματολόγια, τις
συνεντεύξεις, τις συζητήσεις σε ομάδες, την ανάλυση γραπτών εργασιών, τις άτυπες
συζητήσεις

με

φιλικά

πρόσωπα,

συναδέλφους

(Caffarella,

1994:76-77).

Παράλληλα με την ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών προκύπτει η ανάγκη
προσδιορισμού των ατομικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων στην
επιμορφωτική διαδικασία. Το διδακτικό μοντέλο προσέγγισης θεμάτων
Περιβαλλοντικής Αγωγής που προτείνουμε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας ,
προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιων παραγόντων οι οποίοι πρέπει να αναζητηθούν στην
ομάδα των συμμετεχόντων. Οι παράγοντες αυτοί (ατομικά χαρακτηριστικά
συμμετεχόντων) αποτελούν σημαντικούς δείκτες για το πώς θα πρέπει να δομηθεί η
όλη επιμορφωτική παρέμβαση (Tobias, 1987:208-232).
Το επίπεδο άγχους των ενηλίκων όπως και η γενικότερη διάθεση τους, σε
συνδυασμό με το βαθμό αυτοαντίληψής τους όσον αφορά τις ικανότητες τους για
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συμμετοχή σ' ένα συγκεκριμένο τομέα μάθησης, παίζουν σημαντικό ρόλο στη
διαδικασία μάθησης (Pekrun, 1992: 359-376).
Θεωρείται πως το υπερβολικό άγχος ή η χαμηλή αυτοαντίληψη επισύρουν εξαιρετικό
φορτίο στον εγκέφαλο, προκαλούν εντατική λειτουργία σε ένα μεγάλο αριθμό
νευρώνων, και κατά συνέπεια περιορίζουν την ικανότητα μάθησης (Φλουρής, 1995:
258).
Ο προσδιορισμός της γνωστικής βάσης (knowledge base) των συμμετεχόντων
στα πλαίσια της επιμορφωτικής παρέμβασης, η οποία συγκροτεί την «αποθήκη των
εννοιών, πληροφοριών, διασυνδέσεων και διαδικασιών που συσσωρεύονται με την
πάροδο του χρόνου», αποτελεί ένα άλλο ατομικό χαρακτηριστικό που πρέπει να
μελετηθεί (Lefrancois, 1994: 398).
Οι αντιλήψεις των ενηλίκων απέναντι στα περιβαλλοντικά θέματα, αποτελούν
ένα άλλο σημείο που πρέπει να μελετηθεί με προσοχή στα πλαίσια προσδιορισμού
των χαρακτηριστικών τους.
Οι αντιλήψεις αυτές μπορεί να είναι λανθασμένες και κατά συνέπεια, να εμποδίζουν
την ορθή επεξεργασία των προσλαμβανόμενων πληροφοριών. Μέσα από τη χρήση
των κατάλληλων εργαλείων (πχ. ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων κλπ.) επιχειρείται
η μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων στην επιμορφωτική
παρέμβαση, προκειμένου να προσδιοριστεί η «εναρκτήρια συμπεριφορά των
επιμορφούμενων», βάσει της οποίας θα επιλεγούν οι κατάλληλες διδακτικές
προσεγγίσεις (Kaufman & Thiagarajan, 1987: 38).
Σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί σωστά τόσο η ανίχνευση των επιμορφωτικών
αναγκών των ενηλίκων, όσο και η μελέτη των ατομικών χαρακτηριστικών τους, η
διδασκαλία μπορεί να είναι ή πάνω από τις αντιληπτικές ικανότητες τους, ή πιο κάτω
απ' αυτές, με συνέπεια να στερηθούν οι ενήλικες τα κίνητρα για μάθηση.
2.

Ομαδοποίηση

των

Συμμετεχόντων

στη

Διαδικασία

της

Επιμορφωτικής Παρέμβασης

Η ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων καθώς και η μελέτη
των ατομικών χαρακτηριστικών τους, στοχεύει και σε κάτι άλλο. Στην ένταξη τους σε
ομάδες κατά τη διαδικασία υλοποίησης της επιμορφωτικής παρέμβασης. Είναι κοινά
αποδεκτό, τόσο από τη μεθοδολογία της Περιβαλλοντικής Αγωγής όσο και της
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Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ότι οι ατομικές διαφορές των συμμετεχόντων ως προς τα
χαρακτηριστικά της νόησης και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους,
καθιστούν αναποτελεσματική την προσπάθεια να ασκήσει ο επιμορφωτής την
επιμορφωτική του παρέμβαση σε όλους τους συμμετέχοντες με τρόπο ομοιόμορφο
(Κρίβας, 1999: 150).
Κατά συνέπεια, προβάλλεται η ανάγκη για ομαδοποίηση των συμμετεχόντων με βάση
τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά.
Αυτό σημαίνει πως στα πλαίσια της επιμορφωτικής παρέμβασης
δημιουργούνται ομάδες εργασίας στις οποίες εντάσσονται οι επιμορφούμενοι και
μέσα από αυτές, αξιοποιώντας το διεπιστημονικό τρόπο προσέγγισης των
περιβαλλοντικών προβλημάτων, επιχειρείται η προσέγγιση τους. (Φλογαίτη, 1993:
213, Κρίβας, 1999: ό.π.).
Τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας διαδικασίας είναι εμφανή και εντοπίζονται στον
κοινωνικό, ψυχολογικό και γνωστικό τομέα των ενηλίκων (Creemers, 1994: 186-206,
Waxmanetal, 1985:27-29).
3.

Καθορισμός σκοπών και στόχων επιμορφωτικής παρέμβασης

α.

Καθορισμός Σκοπών

Μετά την ολοκλήρωση της ανίχνευσης των επιμορφωτικών αναγκών
των ενηλίκων, τον προσδιορισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, και την ένταξη
τους σε ομάδες με βάση τις προαναφερόμενες παραμέτρους, ακολουθεί η διατύπωση
των σκοπών της επιμορφωτικής παρέμβασης. Οι σκοποί περιγράφουν σε γενικές
γραμμές το αναμενόμενο της επιμορφωτικής διαδικασίας, ενώ παράλληλα
εξειδικεύονται και συγκεκριμενοποιούνται μέσα από τη διατύπωση των στόχων.
Κατά τη δόμηση των σκοπών της επιμορφωτικής παρέμβασης οι σκοποί πρέπει να
διατυπώνονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι σύμφωνοι τόσο με το περιεχόμενο
των σκοπών της Περιβαλλοντικής Αγωγής, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μέσα από τα
κείμενα διεθνών οργανισμών και έχει παρουσιαστεί στο δεύτερο κεφάλαιο της
παρούσας εργασίας, όσο και με τους προσωπικούς σκοπούς που θέτουν οι
συμμετέχοντες στα πλαίσια υλοποίησης της συγκεκριμένης επιμορφωτικής
παρέμβασης. Κατά συνέπεια, οι σκοποί της επιμορφωτικής παρέμβασης που
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εναρμονίζονται με τους σκοπούς των συμμετεχόντων σε αυτή τείνουν να είναι
περισσότερο υλοποιήσιμοι και άρα πιο λειτουργικοί στα πλαίσια της συγκεκριμένης
επιμορφωτικής παρέμβασης (Φλουρής, 1995: 257-258).
Οι σκοποί της επιμορφωτικής παρέμβασης θα πρέπει να διατυπώνονται αφού
προηγουμένως λάβουμε υπόψη μας τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις αντιλήψεις
αυτών που συμμετέχουν στην επιμορφωτική δραστηριότητα. Αυτό προϋποθέτει
ανίχνευση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εκπαιδευόμενων. Έτσι στα πλαίσια
του προτεινόμενου μοντέλου η διατύπωση των σκοπών της επιμορφωτικής
παρέμβασης βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με το πρώτο στάδιο ανάπτυξης του, το
στάδιο προσδιορισμού και ανάλυσης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών,
ενδιαφερόντων, κλίσεων των επιμορφούμενων.

β.

Καθορισμός Στόχων

Ο καθορισμός των στόχων της επιμορφωτικής - διδακτικής
παρέμβασης αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία. Οι σχεδιαστές προγραμμάτων
Εκπαίδευσης Ενηλίκων βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευχάριστη θέση όταν ασχολούνται με
τη διατύπωση των διδακτικών στόχων, γιατί γνωρίζουν πως από τη διατύπωση τους
εξαρτάται σ' ένα μεγάλο βαθμό η έκβαση της επιμορφωτικής παρέμβασης
(Caffarella, 1994: 99).
Υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στους σκοπούς και στόχους, καθώς οι πρώτοι
είναι γενικολόγοι και μη μετρήσιμοι, ενώ οι δεύτεροι είναι πιο συγκεκριμένοι και
μετρήσιμοι.
Οι στόχοι, στα πλαίσια ενός διδακτικού μοντέλου, δομούνται με βάση τις
ανάγκες των συμμετεχόντων στην επιμορφωτική διαδικασία, με βάση τα
ενδιαφέροντα τους, τις ατομικές τους διαφορές, καθώς επίσης και με βάση τους
σκοπούς που έχουν τεθεί στην αρχή της επιμορφωτικής παρέμβασης. Κάτω απ' αυτές
τις προϋποθέσεις γίνονται λειτουργικοί (Knowles, 1980:48).
Κατά τη διατύπωση των στόχων στα πλαίσια της επιμορφωτικής παρέμβασης
τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:
1. Υπάρχει μια ξεκάθαρη σχέση ανάμεσα στους στόχους, τις ιδέες, τα προβλήματα
και τις ανάγκες που θέλουμε να εξετάσουμε στα πλαίσια της επιμορφωτικής
διαδικασίας;
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2. Οι στόχοι είναι προσανατολισμένοι στο θέμα του προγράμματος;
3. Είναι πρακτικοί;
4. Έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο, και μπορούν να γίνουν κατανοητοί απ' όλους
τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα;
5. Είναι εύκολα προσαρμόσιμοι ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος καθώς
και των συμμετεχόντων σε αυτό;
6. Είναι προσανατολισμένοι στο παρόν και το μέλλον; (Boyle, 1918: 45, Caffarella,
1994: 103-104)
Από τη μέχρι τώρα παρουσίαση και ανάλυση του τρόπου διατύπωσης των
στόχων στα πλαίσια δόμησης του προτεινόμενου διδακτικού μοντέλου,
διαπιστώνουμε πως προκειμένου οι διδακτικοί στόχοι να είναι λειτουργικοί πρέπει να
είναι εναρμονισμένοι με τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην επιμορφωτική
διαδικασία, καθώς και με τα είδη μάθησης που πρόκειται να καλλιεργηθούν. Όσο πιο
συγκεκριμένοι είναι οι διδακτικοί στόχοι τόσο πιο επιτυχής γίνεται η όλη μαθησιακή
διαδικασία (Φλουρής, 1992: 109).
Η ασάφεια των διδακτικών στόχων μπορεί να καταστήσει όλη τη διαδικασία
της επιμορφωτικής παρέμβασης προβληματική, καθώς δε παρέχεται μια σταθερή
βάση για την επιλογή και διαμόρφωση του διδακτικού υλικού. Επίσης, ο εκπαιδευτής
δεν μπορεί να εξακριβώσει το βαθμό επίτευξης τους, αλλά ούτε και οι
επιμορφούμενοι μπορούν να έχουν μια σταθερή βάση για το σχεδιασμό και τον
έλεγχο επίτευξης των δικών τους προσπαθειών (Mager, 1985: 5-6).

γ.

Ανάπτυξη Μαθησιακών Στόχων

Όπως αναφέρουν οι (Mager 1984, Tracey 1992) οι μαθησιακοί στόχοι
περιγράφουν το αποτέλεσμα των ειδικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και
αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επιμορφωτικής παρέμβασης
(Mager, 1984: 142, Tracey, 1992: 149).
Οι στόχοι πρέπει να διατυπώνονται και να αναπτύσσονται με ιδιαίτερη προσοχή,
καθώς καθορίζουν το είδος της συμπεριφοράς που αναμένεται να αναπτύξουν οι
εκπαιδευόμενοι μέσα από ενεργητικές διαδικασίες μάθησης, μετά το πέρας της
επιμορφωτικής διαδικασίας. Κατά τη δόμηση των στόχων ο σχεδιαστής του
προγράμματος πρέπει να έχει στο νου του μια ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με το είδος
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των στόχων που πρέπει να κατακτήσουν οι συμμετέχοντες μέσα από τη συμμετοχή
τους στο πρόγραμμα. Στη διεθνή βιβλιογραφία περιγράφονται τέσσερις βασικές
κατηγορίες μαθησιακών στόχων: α) η απόκτηση γνώσεων, β) η ανάπτυξη δεξιοτήτων
σκέψης, γ) η ανάπτυξη ψυχοκινητικών δεξιοτήτων, δ) η αλλαγή στάσεων, αξιών,
συναισθημάτων (Caffarella, 1994: 189-191).
Οι μαθησιακοί στόχοι είναι χρήσιμοι για τέσσερις βασικούς λόγους:
1. Εξασφαλίζουν συνέχεια στο σχεδιασμό του προγράμματος.
2. Καθοδηγούν στην επιλογή του μαθησιακού περιεχομένου και στην επιλογή
κατάλληλων μεθόδων.
3. Αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης σχετικά με το τι είδους εμπειρίες (σε γνωστικό,
συναισθηματικό, ψυχοκινητικό επίπεδο) πρέπει να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες
μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
4. Βοηθούν τους συμμετέχοντες στο να οργανώσουν καλύτερα τη διαδικασία της
μάθησης τους (Caffarella, 1994: 184).
Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε πως ο καθορισμός των στόχων της
επιμορφωτικής παρέμβασης εξαρτάται και καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από:
1. Τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των συμμετεχόντων στη μαθησιακή
διαδικασία.
2. Τη φύση και το περιεχόμενο της μάθησης.
3. Τις ανάγκες και προτιμήσεις των συμμετεχόντων στην επιμορφωτική παρέμβαση.
4. Το τι είδους δεξιότητες, γνώσεις, στάσεις και αξίες θέλουμε να αποκτήσουν οι
συμμετέχοντες (Caffarella, 1994: 186-187).
4. Ανάλυση Περιεχομένου Διδακτικών Στόχων

Τη διατύπωση και ανάπτυξη των μαθησιακών στόχων ακολουθεί η ανάλυση του
περιεχομένου. Με την ανάλυση περιεχομένου ο σχεδιαστής της επιμορφωτικής
παρέμβασης προσπαθεί να προσδιορίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τις αρχές,
τις έννοιες και τις δεξιότητες που προκύπτουν από τους διδακτικούς στόχους. Αν για
παράδειγμα, οι διδακτικοί στόχοι αποσκοπούν στη μάθηση βασικών εννοιών και στην
ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων γύρω από ένα θέμα, θα πρέπει ο επιμορφωτής
να εντοπίσει τις βασικές ιδιότητες των προς διδασκαλία εννοιών, και στη συνέχεια θα
πρέπει να καθορίσει τις απλούστερες ενέργειες που πρέπει να υλοποιήσουν οι
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εκπαιδευόμενοι, οι οποίες όταν συνδυαστούν προκύπτει η προς διδασκαλία δεξιότητα
(Stones, 1992:62).
Σε αυτό το σημείο ο επιμορφωτής είναι αναγκαίο να γνωρίζει με ακρίβεια το
όλο πλέγμα των στοιχείων που συνθέτουν το προς διδασκαλία αντικείμενο. Επειδή
στο χώρο της Περιβαλλοντικής Αγωγής οι έννοιες δεν παρουσιάζονται με γραμμικό
τρόπο, αλλά προσεγγίζονται διεπιστημονικά και μελετώνται ολιστικά, είναι
απαραίτητο ο επιμορφωτής να γνωρίζει τις επιμέρους έννοιες του αντικειμένου που
πρόκειται να προσεγγίσει με τους ενήλικες, προκειμένου να προγραμματίσει και να
οργανώσει αντίστοιχες δραστηριότητες μάθησης.
5.

Προετοιμασία για την Υλοποίηση της Μάθησης

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους καθίσταται αναγκαία η
προετοιμασία για την μεταφορά της μάθησης. Σε κάθε επιμορφωτική διαδικασία τόσο
οι σχεδιαστές - οργανωτές, τόσο οι επιμορφωτές, όσο και οι συμμετέχοντες σε αυτή
αναζητούν τρόπους με τους οποίους θα καταστεί πιο εύκολη, πιο δημιουργική και πιο
αποτελεσματική η διαδικασία της μάθησης. Έπειτα υπάρχουν αρκετά θέματα αντιλήψεις οι οποίες σχετίζονται με τη ζωή των ενηλίκων που συμμετέχουν στην
επιμορφωτική διαδικασία, όπως κοινωνικές - οικονομικές αξίες, πολιτικές πρακτικές
και επιλογές, εμπειρίες και βιώματα, τα οποία πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη
τόσο κατά το στάδιο της προετοιμασίας όσο και κατά τη διεξαγωγή της μάθησης.
Επίσης, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια κατά το
στάδιο σχεδιασμού των επιμορφωτικών παρεμβάσεων, προκειμένου αυτές να
επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα τόσο στα άτομα που συμμετέχουν σε αυτές
όσο και στην κοινωνία γενικότερα.
6. Καθορισμός Παραγόντων που Επιδρούν στη Μεταφορά της Μάθησης
Αρκετοί λόγοι έχουν διατυπωθεί προκειμένου να ερμηνευθεί γιατί οι
συμμετέχοντες σε μια επιμορφωτική παρέμβαση δεν χρησιμοποιούν στην πράξη τις
εμπειρίες που απέκτησαν μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Ανάμεσα
στους πιο συχνά αναφερόμενους ξεχωρίζουμε τις αντιλήψεις των επιμορφούμενων
σχετικά με την αξία και την πρακτικότητα του περιεχομένου μάθησης, τη δυνατότητα
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ή την αδυναμία για άμεση εφαρμογή και αξιοποίηση της αποκτηθείσας γνώσης, τη
διάθεση τόσο του επιμορφωτή όσο και του φορέα που παρέχει το συγκεκριμένο
πρόγραμμα στο να προσφέρουν ευκαιρίες για άμεση αξιοποίηση και εφαρμογή των
αποκτημένων μέσα από το πρόγραμμα εμπειριών (Caffarella, 1994: 109).
Οι Broad & Newstorm (1992) και ο Caffarella (1994) αναφέρονται σε
παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στη μεταφορά της μάθησης σε επιμορφωτικές ομάδες
ενηλίκων. Ως τέτοιοι περιγράφονται:
1.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα

φέρνουν μαζί τους ένα σημαντικό κεφάλαιο από χαρακτηριστικά, εμπειρίες, στάσεις
και αξίες. Αυτό επιδρά καταλυτικά τόσο στο τι μαθαίνουν, τόσο στον τρόπο με τον
οποίο μαθαίνουν, όσο και σε ποιους τομείς δραστηριότητας θα χρησιμοποιήσουν τις
εμπειρίες που απόκτησαν μέσα από τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη
επιμορφωτική δραστηριότητα.
2.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος. Οι σχεδιαστές του

προγράμματος μπορεί να περιλαμβάνουν ως τμήμα του σχεδιασμού και της
υλοποίησης του διδακτικές στρατηγικές για τη μεταφορά της μάθησης. Οι
στρατηγικές αυτές μπορούν να τύχουν εφαρμογής πριν, κατά, και έπειτα από την
ολοκλήρωση του προγράμματος.
3.

Περιεχόμενο προγράμματος. Οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι στάσεις, οι αξίες

και οι συμπεριφορές οι οποίες αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος
αποτελούν το περιεχόμενο του. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα δεν κατακτούν το
περιεχόμενο του προγράμματος είτε επειδή δεν το επιθυμούν, είτε επειδή αυτό δεν
ικανοποιεί βασικές ανάγκες και απαιτήσεις τους, είτε επειδή κατά τη διάρκεια του
προγράμματος υλοποιούνται άλλα από εκείνα που αρχικά είχαν αποφασιστεί.
4.

Οργανωτικό περιεχόμενο. Το οργανωτικό περιεχόμενο συνίσταται από τα

άτομα, τη δομή, την κουλτούρα του φορέα που οργανώνει την επιμορφωτική
παρέμβαση, τις συνθήκες που ευνοούν ή εμποδίζουν τη μεταφορά της μάθησης. Το
περιεχόμενο περιλαμβάνει την αξία, τους χώρους υλοποίησης της συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης, καθώς και την παρεχόμενη υποστήριξη του προγράμματος.
5.

Κοινοτικοί / κοινωνικοί παράγοντες. Οι κοινωνικές, οικονομικές και

πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σ' ένα συγκεκριμένο χώρο παίζουν σημαντικό
ρόλο στην υλοποίηση της επιμορφωτικής παρέμβασης. Προκειμένου η επιμορφωτική
παρέμβαση να είναι επιτυχής πρέπει αυτοί οι παράγοντες να ληφθούν υπόψη κατά το
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στάδιο δόμησης καν υλοποίησης του προγράμματος (Broad and Newstorm, 1992: 45,
Caffarella, 1994: 110).

7.

Υλοποίηση Επιμορφωτικής Παρέμβασης

α.

Επιλογή Μεθόδων Υλοποίησης της Επιμορφωτικής
Δραστηριότητας

Ο όρος μέθοδος στη διδακτική μεθοδολογία χρησιμοποιείται για να
δηλώσει άλλοτε μεν τη διαδικασία νοητικής επεξεργασίας των δεδομένων, οπότε
μιλάμε για μέθοδο επεξεργασίας, άλλοτε δε για να δηλώσει τη γενικότερη διδακτική
συμπεριφορά του επιμορφωτή, οπότε μιλάμε για μέθοδο διδασκαλίας
(Ματσαγγούρας, 1997: 144).
Η μέθοδος επεξεργασίας του μαθησιακού υλικού αναφέρεται στις
συλλογιστικές διαδικασίες με τις οποίες γίνεται η επεξεργασία και συσχετίζεται το
μέρος με το όλο. Η μέθοδος διδασκαλίας αναφέρεται συνήθως σε οργανωμένο
σύστημα διδακτικών δραστηριοτήτων, που χρησιμοποιεί ο επιμορφωτής κατά τη
διαδικασία υλοποίηση της επιμορφωτικής παρέμβασης και οι οποίες έχουν μεγάλη
σημασία για τη μάθηση (Gage & Berliner, 1988: 393, Κανάκης, 1989: 4,
Χρυσαφίδης, 1991: 111, Ματσαγγούρας, 1997: 145).
Σε αρκετές περιπτώσεις, η μέθοδος διδασκαλίας αποκτά μεγάλο εύρος και
ταυτίζεται με την έννοια της στρατηγικής διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 1997: ό.π.).
Η στρατηγική διδασκαλίας είναι ευρύτερη έννοια από τη διδακτική μέθοδο, όχι μόνο
διότι συχνά χρησιμοποιεί περισσότερες από μια διδακτικές μεθόδους, αλλά και διότι
η φύση της διδακτικής στρατηγικής εμπεριέχει κριτήρια επιλογής και αποκλεισμού
διδακτικών μεθόδων (Ματσαγγούρας, 1997: ό.π.).
Η επιλογή της μεθόδου ή των μεθόδων διδασκαλίας, που θα χρησιμοποιηθεί στα
πλαίσια της επιμορφωτικής παρέμβασης, εξαρτάται και καθορίζεται από πολλούς
παράγοντες ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζουμε:
1.

Το αντικείμενο της επιμορφωτικής παρέμβασης,

2.

Τα ατομικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των συμμετεχόντων,

3.

Τους σκοπούς και στόχους της επιμορφωτικής παρέμβασης,

4.

Τις ατομικές και ομαδικές επιδιώξεις των επιμορφούμενων,
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5.

Το είδος των διαπροσωπικών σχέσεων που θέλουμε να καλλιεργήσουμε
ανάμεσα στους συμμετέχοντες,

6.

Τις εμπειρίες των επιμορφούμενων από τη συμμετοχή τους σε ανάλογα
εκπαιδευτικά προγράμματα,

7.

Τις εμπειρίες των επιμορφούμενων σε σχέση με το αντικείμενο μελέτης,

8.

Τις ικανότητες και την εμπειρία του υπεύθυνου της επιμορφωτικής
παρέμβασης,

9.

Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος,

10.

Τους χώρους και τον εξοπλισμό που διατίθεται για την υλοποίηση του
προγράμματος (Caffarella, 1994: 112-113).

Αναφορά στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την προσέγγιση και επίλυση
περιβαλλοντικών προβλημάτων έχει γίνει στο 5° κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.
Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι μέθοδοι που κάθε φορά επιλέγονται για
να χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι σύμφωνες τόσο με την σκοποθεσία και
φιλοσοφία της Περιβαλλοντικής Αγωγής, όσο και με αυτή της Εκπαίδευσης
Ενηλίκων.

β. Επιλογή Διδακτικών Υλικών
Τα διδακτικά υλικά αποτελούν αντικείμενα (πχ. διδακτικά βιβλία,
φυλλάδια, μελέτες, φιλμ, βιντεοταινίες, πολυμέσα, CD ROM, παιχνίδια) τα οποία
χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν τη διαδικασία της μάθησης (Κανάκης, 1990:
34).
Η σημασία τους στην προσπάθεια μελέτης περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι
καθοριστική καθώς βοηθούν στο να:
1.

Αποκτήσουν οι συμμετέχοντες μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πρόβλημα
που μελετούν,

2.

Κατανοήσουν τις συνεξαρτήσεις του προβλήματος με το οικονομικό,
κοινωνικό, πολιτικό περίγυρο,

3.

Εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους γύρω από το συγκεκριμένο πρόβλημα,

4.

Αναπτύξουν την φαντασία τους καθώς και τη κριτική τους ικανότητα,

5.

Ευαισθητοποιηθούν απέναντι σ' αυτό και να αναλάβουν δράσεις για την
επίλυση του,
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6.

Αποκτήσουν ποικίλες εμπειρίες μάθησης,

7.

Ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στους χώρους λήψης αποφάσεων,

8.

Αλλάξουν στάση και συμπεριφορά απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα
(Ornstein, 1990: 320).
Η επιλογή των διδακτικών υλικών γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές-

κριτήρια.
1.

Το κριτήριο επίτευξης των σκοπών και στόχων της επιμορφωτικής

παρέμβασης. Η αξία του διδακτικού υλικού ε,ξαρτάται από το κατά πόσο αυτό
καθίσταται λειτουργικό σε σχέση με τους σκοπούς και στόχους της επιμορφωτικής
παρέμβασης.
2.

Το κριτήριο της εναρμόνισης του διδακτικού υλικού με το περιεχόμενο και τη

μέθοδο διδασκαλίας. Πρώτα προσδιορίζεται το περιβαλλοντικό πρόβλημα και η
μέθοδος προσέγγισης του, κι έπειτα επιλέγεται το αντίστοιχο διδακτικό υλικό.
3.

Το κριτήριο της απλότητας. Όσο πιο απλό είναι ένα διδακτικό υλικό τόσο πιο

εύχρηστο και αποδοτικό είναι. Τα πολύπλοκα διδακτικά υλικά είναι δύσχρηστα,
προκαλούν σύγχυση κι έχουν μικρή παιδαγωγική αξία.
4.

Το κριτήριο της συμμετοχής περισσότερων της μιας αισθήσεων στη

διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. Η παιδαγωγική έρευνα έχει αποδείξει
πως οι γνώσεις που αποκτούνται από τη συμμετοχή περισσότερων της μιας
αισθήσεων προσλαμβάνονται πιο εύκολα, δομούνται καλύτερα, ανακαλούνται
ευκολότερα και διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (Πόρποδας, 1991).
5.

Άλλα κριτήρια επιλογής των διδακτικών μέσων είναι η διέγερση της

προσοχής και του ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων στην επιμορφωτική διαδικασία,
η επικαιρότητα, η έμφαση στα ουσιώδη στοιχεία τον περιεχομένου της
διδασκαλίας, η παροχή ευκαιριών για τη διατύπωση αποριών και την παραπέρα
διερεύνηση του προβλήματος (Μάνος, 1977: 101, Χαραλαμπόπουλος, 1987: 185186).
Απ' όσα αναφέραμε πιο πάνω θα πρέπει ο επιμορφωτής να εξετάζει
προσεκτικά τα διδακτικά υλικά, όσον αφορά την καταλληλότητα τους για την
διεξαγωγή της επιμορφωτικής παρέμβασης και την προσέγγιση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων, όσον αφορά την καταλληλότητα τους για τη διδασκαλία του, και να τα
κρίνει με βάση τις σύγχρονες αρχές μάθησης, ώστε να αυξάνει την
αποτελεσματικότητα τους στην επίτευξη των διδακτικών στόχων.
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8.

Οργάνωση της Επιμορφωτικής Ομάδας. Διαμόρφωση Κατάλληλου
Κλίματος

Το επόμενο βήμα στη διαμόρφωση του διδακτικού μοντέλου είναι η
οργάνωση της επιμορφωτικής ομάδας και η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για
την υλοποίηση της επιμορφωτικής παρέμβασης. Η δραστηριότητα αυτή έχει
εξαιρετική σημασία, καθώς έχει άμεση σχέση με τις λειτουργίες της νόησης που
σχετίζονται με την κινητοποίηση πτυχών της προσωπικότητας των συμμετεχόντων,
και την ανάληψη αντίστοιχων δράσεων από μέρους τους για την προσέγγιση και
επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων (Φλουρής, 1995: 264).
Η κινητοποίηση των συμμετεχόντων στα πλαίσια μιας επιμορφωτικής
παρέμβασης βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το βαθμό ικανοποίησης των βασικών
αναγκών των συμμετεχόντων. Αυτό σημαίνει πως ο επιμορφωτής μπορεί να
επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την κινητοποίηση των επιμορφούμενων, ανάλογα με το
αν ικανοποιήσει ή αγνοήσει βασικές τους ανάγκες. Η έκταση στην οποία οι βασικές
ψυχολογικές και μαθησιακές ανάγκες των συμμετεχόντων ικανοποιούνται, έχει
συνέπεια και στις διαδικασίες που σχετίζονται με το «εγώ» της νόησης (Skinner &
Belmont, 1993:571-581).
Εξάλλου, όπως έχει διαπιστωθεί (Φλουρής 1995, Skinner & Belmont 1993)
υπάρχουν τρία είδη διδακτικής συμπεριφοράς τα οποία μπορούν να αυξήσουν την
κινητοποίηση των επιμορφούμενων.
Το πρώτο σχετίζεται με την υποστήριξη της αυτονομίας του επιμορφούμενου. Η
αυτονομία στη μάθηση προάγεται όταν οι επιμορφωτές επιτρέπουν στους
επιμορφούμένους να επεκτείνουν τις εμπειρίες μάθησης και να συνδέσουν τις
επιμορφωτικές δραστηριότητες με τα ενδιαφέροντα τους.
Το δεύτερο σχετίζεται με το βαθμό που ο επιμορφωτής και οι επιμορφούμενοι
αισθάνονται συνδεδεμένοι. Όταν οι επιμορφωτές αλληλεπιδρούν με τους μαθητές
τους, όταν είναι διαθέσιμοι και στηρίζουν την προσπάθεια τους, η κινητοποίηση των
επιμορφούμενων αυξάνει.
Το τρίτο σχετίζεται με την ανάγκη του ατόμου για αποδοχή. Η ανάγκη να
αισθάνονται οι επιμορφούμενοι αποδεκτοί στο χώρο της επιμορφωτικής παρέμβασης
επιτυγχάνεται όταν ο επιμορφωτής εκφράζει με σαφήνεια τις προσδοκίες του, όταν
δείχνει συνέπεια στην συμπεριφορά του κι όταν προσφέρει αρκετή βοήθεια στους
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μαθητές του παρέχοντας τους ένα περιβάλλον υποστήριξης (Skinner & Belmont,
1993: ό.π., Φλουρής, 1995: 265).
9.

Καθορισμός Διδακτικού Χρόνου

Ο Caroll (1989) αναφέρει πως ένα από τα βασικότερα στοιχεία ενός
διδακτικού μοντέλου είναι ο χρόνος. Ειδικότερα, θεωρεί πως ο βαθμός μάθησης στα
πλαίσια μιας επιμορφωτικής παρέμβασης εξαρτάται από τρεις παράγοντες:
1.

το χρόνο που αφιερώνεται για τη μάθηση,

2.

το χρόνο που απαιτείται για να μάθει ο επιμορφούμένος,

3.

το χρόνο που είναι διατεθειμένος να αφιερώσει ο ενήλικας μαθητής για
μάθηση (Caroll, 1989: 26-31).
Η χρονική διάρκεια ενός επιμορφωτικού προγράμματος σύμφωνα με τον

Caffarella (1994) εξαρτάται και καθορίζεται από τους ακόλουθους παράγοντες:
1.

τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα,

2.

την εκπλήρωση των σκοπών και στόχων του προγράμματος

3.

το φορέα υλοποίησης του προγράμματος

4.

τους πόρους που διατίθενται για την υλοποίηση του προγράμματος

5.

το εκπαιδευτικό προσωπικό του προγράμματος (Caffarella, 1994: 156-157).
Τις πιο πολλές φορές, ο φορέας που αναλαμβάνει να υλοποιήσει το

πρόγραμμα, ο οποίος διαχειρίζεται και τους πόρους του, είναι αυτός που καθορίζει τη
χρονική του διάρκεια. Τα προγράμματα που υλοποιούνται με ενήλικες έχουν μικρή
χρονική διάρκεια προκειμένου να μην παρατηρούνται διαρροές από τους
συμμετέχοντες σε αυτά, και να ολοκληρώνονται σχετικά σύντομα.
10.

Επιλογή Εκπαιδευτών

Η προσέγγιση θεμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής γίνεται κυρίως μέσα από
την αξιοποίηση του διεπιστημονικού μοντέλου (Φλογαίτη, 1993: 213-215, Κρίβας,
1999:148).
Ως εκ τούτου, κατά τη μελέτη περιβαλλοντικών προβλημάτων, στα πλαίσια
υλοποίησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων, απαιτείται πολλές φορές η ύπαρξη
περισσότερων του ενός επιμορφωτών. Οι ειδικοί επιμορφωτές μεταφέρουν τις

282

γνώσεις, τις εμπειρίες, τις επιστημονικές θέσεις, σχετικά με το προς μελέτη
πρόβλημα, ενώ παράλληλα βοηθούν τους συμμετέχοντες να το προσεγγίσουν
σφαιρικότερα και να αντιληφθούν όλες τις διαστάσεις του, τόσο σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο όσο και σε πλανητικό. Η επιλογή των επιμορφωτών δε γίνεται με τυχαίο
τρόπο. Εκτός από τις ειδικές επιστημονικές γνώσεις και την ανάλογη εμπειρία στο
θέμα που διερευνάται, η επιλογή τους γίνεται σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια.
Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται κριτήρια σύμφωνα με τα οποία πρέπει
να γίνεται η επιλογή των εξωτερικών εκπαιδευτών κατά τη διαδικασία υλοποίησης
ενός περιβαλλοντικού προγράμματος. Τα σημαντικότερα από αυτά τα κριτήρια είναι:
1.

Η καταλληλότητα τους. Είναι τα άτομα αυτά τα πιο κατάλληλα ώστε να γίνει

σωστή προσέγγιση του προβλήματος και να καταδειχθούν όλες οι προεκτάσεις και οι
διαστάσεις του.
2.

Η ύπαρξη του κατάλληλου υλικού. Διαθέτουν το υλικό που απαιτείται

προκειμένου να γίνει ολοκληρωμένη προσέγγιση στο πρόβλημα που μελετάται.
3.

Η ικανότητα επικοινωνίας. Διαθέτουν τα άτομα αυτά τις ικανότητες που

απαιτούνται για επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, προκειμένου να
καταστεί δυνατή η προσέγγιση του προβλήματος.
4.

Η παιδαγωγική αλληλεπίδραση. Σε συνδυασμό με το προαναφερόμενο

κριτήριο, έχουν οι επιμορφωτές αυτοί την ικανότητα να αξιοποιήσουν με τον
καταλληλότερο τρόπο τις προϋπάρχουσες γνώσεις, τις εμπειρίες, τα βιώματα των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα και πάνω σε αυτές να δομήσουν τη νέα γνώση.
5.

Το κόστος. Απαιτούνται πολλά χρήματα για τη συμμετοχή των εξωτερικών

επιμορφωτών κατά τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος (Tracey, 1992: 34,
Binbramer, 1993: 25, Caffarella, 1994: 158-159).
Το θέμα της επιλογής κατάλληλων επιμορφωτών είναι σημαντικό κατά την
υλοποίηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος, γιατί από τη σωστή επιλογή τους
καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό η επιτυχής έκβαση της επιμορφωτικής παρέμβασης.
Μάλιστα στην παρούσα φάση εξασφαλίζεται η ολοκληρωμένη προσέγγιση του
περιβαλλοντικού προβλήματος.
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11.

Υλοποίηση της Επιμορφωτικής Παρέμβασης

Μετά την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων φάσεων του προτεινόμενου
μοντέλου και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την επιτυχή υλοποίηση του,
ακολουθεί η υλοποίηση της επιμορφωτικής παρέμβασης. Από τη στιγμή που θα
αποφασιστεί το θέμα - περιβαλλοντικό πρόβλημα, το οποίο θα αποτελέσει
αντικείμενο μελέτης στα πλαίσια της επιμορφωτικής ομάδας, αυτό γίνεται
αντικείμενο εξέτασης συνολικά ή κατά ομάδες, προκειμένου να διερευνηθεί η
υπάρχουσα γνώση για το πρόβλημα, να δημιουργηθούν τα πρώτα ερωτήματα και να
γίνει

η

πρώτη

σκιαγράφηση

του

(Γεωργόπουλος,

κ.ά.,

1993:

85-86).

Κατόπιν συγκροτούνται οι ομάδες μελέτης του θέματος με διαφορετικές
αρμοδιότητες. Οι ομάδες αυτές αυτοργανώνονται, μοιράζουν αρμοδιότητες και
ρόλους στα μέλη τους. Αφού ολοκληρωθεί η αρχική διερεύνηση του θέματος, γίνεται
μια πρώτη γενική συζήτηση σε επίπεδο επιμορφωτικής ομάδας, ώστε να διατυπωθούν
τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την προσέγγιση του θέματος και να
αποφασιστεί τι θα μελετηθεί αναλυτικότερα και σε βάθος, προκειμένου να υπάρξει
μια σφαιρική προσέγγιση του θέματος.
Με αυτόν τον τρόπο συναποφασίζονται τα υποθέματα μελέτης και χωρίζονται
οι επιμορφούμενοι σε ομάδες εργασίας. Οι ομάδες αυτές αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίες, σχεδιάζουν δραστηριότητες, προτείνουν πηγές πληροφόρησης,
παίρνουν συνεντεύξεις, συναντούν ειδικούς, επισκέπτονται το χώρο ή τους χώρους
που εντοπίζεται το συγκεκριμένο πρόβλημα. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης
αναγκαία θεωρείται η αλληλοενημέρωση των ομάδων εργασίας, ώστε να υπάρχει
αλληλοπληροφόρηση και συνολική εκτίμηση της πορείας της επιμορφωτικής
παρέμβασης. Αυτό αποτελεί και μια άτυπη αξιολόγηση που βοηθά από τη μια μεριά
σε μερική σύνθεση της μέχρι τώρα μελέτης και του υλικού που έχει συγκεντρωθεί
μέσα απ' αυτή, από την άλλη μεριά διευκολύνει τον περαιτέρω προγραμματισμό.
Παράλληλα αρχίζουν να διατυπώνονται τα πρώτα συμπεράσματα και οι πρώτες
προτάσεις.
Όταν ολοκληρωθεί η μελέτη γίνεται τελική σύνθεση όλων των στοιχείων που
έχουν συγκεντρωθεί, καταγράφονται τα τελικά συμπεράσματα, ενώ παράλληλα
διατυπώνονται οι τελικές προτάσεις (Κρίβας, 1999: 149-150).
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Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τη μελέτη του θέματος ανακοινώνονται
αρχικά στην ολομέλεια της ομάδας. Σ' ένα δεύτερο επίπεδο κοινοποιούνται είτε με
επιστολές στους αρμόδιους φορείς, είτε μέσα από τα ΜΜΕ, είτε μέσα από
εκδηλώσεις παρουσίασης του προγράμματος στην ευρύτερη κοινότητα. Μέσα από
αυτό το στάδιο διαδικασιών που περιγράψαμε πιο πάνω ολοκληρώνεται η υλοποίηση
της επιμορφωτικής παρέμβασης και ακολουθεί η φάση αξιολόγησης.

12.

Αξιολόγηση - Έννοια της Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων θεωρείται αναγκαία διάσταση
του σχεδιασμού και της ολοκλήρωσης της υλοποίησης τους, τόσο από διεθνείς
οργανισμούς

όσο

και

από

εθνικές

αρχές

(Βεργίδης,

1999:113).

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας δεχόμαστε τον ορισμό σύμφωνα με τον οποίο
σε επίπεδο εκπαιδευτικής πράξης, αξιολόγηση καλείται: «η συστηματική και
οργανωμένη διαδικασία, κατά την οποία διεργασίες, συστήματα, άτομα, μέσα,
πλαίσια, αποτελέσματα ενός εκπαιδευτικού μηχανισμού εκτιμούνται με βάση
προκαθορισμένα κριτήρια, άξονες και σκοπούς». (Δημητρόπουλος, 1999:30).
Η αξιολόγηση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων στο χώρο της Περιβαλλοντικής
Αγωγής αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί διαδικασία εκτίμησης από τη μια
μεριά του βαθμού προσέγγισης των στόχων του προγράμματος, από την άλλη μεριά
των παιδαγωγικών διαδικασιών που έλαβαν χώρα κατά τη διαδικασία υλοποίησης
του. Παράλληλα, παρέχει πληροφορίες σχετικά με το βαθμό τροποποίησης της
συμπεριφοράς και στάσης των υποκειμένων απέναντι στα περιβαλλοντικά θέματα
(Κρίβας 1995: 9-10).
Στα πλαίσια αυτής της αντίληψης η αξιολόγηση δεν αντιμετωπίζεται ως μια
τελική φάση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος μοντέλου. Αποτελεί μια συνεχή δυναμική διαδικασία η οποία ξεκινά από τη φάση
σχεδιασμού του προγράμματος και ολοκληρώνεται μετά τη λήξη του (Caffarella,
1994: 120).
Υιοθετώντας τη διάκριση των τύπων αξιολόγησης που έκανε ο Scriven το
1967, δεχόμαστε τους δύο τύπους αξιολόγησης, τη διαμορφωτική και την
απολογιστική. (Scriven, 1967:39-83).
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Στα πλαίσια αξιολόγησης της επιμορφωτικής παρέμβασης χρησιμοποιούμε και τους
δύο τύπους αξιολόγησης ανάλογα με το σκοπό που θέλουμε κάθε φορά να
εκπληρώσουμε.
Η διαμορφωτική αξιολόγηση συμβάλλει στη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας
και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του προγράμματος. Πραγματοποιείται κατά
τη διαδικασία υλοποίησης του, και στοχεύει στην ανατροφοδότηση των
εμπλεκόμενων σε αυτό (εκπαιδευτικών, εκπαιδευόμενων, λοιπού προσωπικού) με
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την υιοθέτηση των κατάλληλων διορθωτικών
μέσων με σκοπό την επιτυχή έκβαση του.
Η απολογιστική αξιολόγηση συμβάλλει στην εξαγωγή συμπερασμάτων και στην
τεκμηριωμένη διατύπωση κρίσεων σχετικά με την αξία του προγράμματος (Καραλής,
1999:128-129).
Επίσης παρέχει πληροφορίες σχετικά με το βαθμό επίτευξης των σκοπών και στόχων
που είχαν τεθεί πριν την έναρξη της επιμορφωτικής διαδικασίας. Υλοποιείται μετά το
τέλος της επιμορφωτικής παρέμβασης και αξιολογεί τα αποτελέσματα της. (Cafarella,
1994:119, Δημητρόπουλος, 1999:32)
Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται πως η αξιολόγηση οφείλει να συνδυάζει
ποικίλες μορφές και τεχνικές, για να πετύχει από τη μια πλευρά έγκυρη, αξιόπιστη,
αντικειμενική και αδιάβλητη αποτίμηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των
επιμορφούμενων, και να συμβάλλει από την άλλη στην αυτογνωσία και αντικειμενική
πληροφόρηση τους για το μαθησιακό επίπεδο και τις ικανότητες

τους.

Παράλληλα, πληροφορεί τον εκπαιδευτικό για τα αποτελέσματα του έργου του και
ανατροφοδοτεί τη διδακτική πράξη με στόχο τη συνεχή βελτίωση και την αύξηση της
αποτελεσματικότητας της. Υπό αυτή την έννοια, η αξιολόγηση δεν αποτελεί μια
διαδικασία διαπιστωτικού ή ελεγκτικού χαρακτήρα, αλλά μια συνεχή προσπάθεια
βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, και υποβοήθησης του ενήλικα επιμορφούμενου να συνειδητοποιήσει τις αδυναμίες του και να αξιοποιήσει στο
μέγιστο δυνατό βαθμό τις ικανότητες του (Caffarella, 1994: 119-120).

286

13.

Παρουσίαση Προγράμματος στην Ευρύτερη Κοινότητα

Η Περιβαλλοντική Αγωγή ως εκπαιδευτική διαδικασία ασχολείται με τα προβλήματα
του περιβάλλοντος και προσπαθεί να τα εξετάσει όχι μόνο διαισθητικά, αλλά
διεπιστημονικά και κριτικά (Φλογαίτη, 1993: 212-213, Κρίβας, 1999: 148).
Η εξέταση, η ερμηνεία και η επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων δεν πρέπει
να περιορίζεται μόνο στα πλαίσια της ομαδικής εργασίας, αλλά να παρουσιάζεται
ευρύτερα στην κοινότητα - κοινωνία. Αυτό έχει σαν στόχο, τόσο την
ευαισθητοποίηση και άλλων ίσως λιγότερο ευαισθητοποιημένων πολιτών απέναντι σε
αυτά τα θέματα- προβλήματα, όσο και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
επιμορφωτικής παρέμβασης στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτής
της διαδικασίας παρέχεται η ευκαιρία για διατύπωση θέσεων, απόψεων, κρίσεων
γύρω από τα περιβαλλοντικά προβλήματα, ενώ παράλληλα προωθείται η ανάληψη
δράσης από την πλευρά των πολιτών με στόχο την αλλαγή της υπάρχουσας
κατάστασης (Brookfield, 1995: 66-70).
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος προκύπτει η ανάγκη
δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του. Αυτό μπορεί να γίνει άμεσα ή έμμεσα.
Άμεσα μέσω της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του στο ευρύ κοινό, (φορείς της
τοπικής κοινωνίας, οργανωμένες ομάδες πολιτών, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης
κλπ.). Έμμεσα μπορεί να γίνει μέσω ραπόρτων, συνεντεύξεων. (Caffarella, 1994:
229).
Η επιλογή του καταλληλότερου τρόπου παρουσίασης των αποτελεσμάτων του
προγράμματος στην ευρύτερη κοινότητα δεν είναι κάτι στατικό και παγιωμένο.
Καθορίζεται κάθε φορά από α) τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, β) τα μέσα και
το χρόνο που διαθέτουν για την προβολή του, γ) το κοινό στο οποίο απευθύνεται η
παρουσίαση, δ) τις γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτει στην προσέγγιση
περιβαλλοντικών θεμάτων, ε) το βαθμό ευαισθητοποίησης του απέναντι στα
περιβαλλοντικά προβλήματα, στ) το ενδιαφέρον που επιδεικνύει στο να ασχοληθεί με
την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος, ζ) τη φύση του προβλήματος και η)
την αμεσότητα των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση του
(Caffarella, 1994:231-233).

287

14.

Τελική - Μεταγνωστική Αξιολόγηση

Στα πλαίσια του προτεινόμενου μοντέλου, η τελική αξιολόγηση αποκτά
ιδιαίτερη σημασία καθώς μας δίνει πληροφορίες: α) για το βαθμό επίτευξης των
στόχων που είχαν τεθεί πριν την έναρξη της επιμορφωτικής παρέμβασης, β) για τον
τρόπο διεξαγωγής της, γ) για το είδος των σχέσεων που αναπτύχθηκαν ανάμεσα
στους συμμετέχοντες και τους επιμορφωτές, δ) το βαθμό ευαισθητοποίησης και
άλλων που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα, μέσα από τη διαδικασία προβολής και
διάδοσης των αποτελεσμάτων του στην ευρύτερη κοινότητα, και ε) το είδος της
σκέψης που αναπτύχθηκε από τους συμμετέχοντες κατά την προσέγγιση του θέματος.
Το τελευταίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς σχετίζεται με την έννοια της
μεταγνωστικής αξιολόγησης. Με τον όρο «μεταγνωστικό» ή «μεταγνωστική
θεώρηση» αποδίδουμε τον αγγλόφωνο όρο «metacognition», τον οποίο
πρωτοχρησιμοποίησε ο Flavell (1976) και καθιέρωσε η Γνωστική βιβλιογραφία, για
να αναφερθεί στη συνείδηση και τη γνώση που έχει το άτομο για τις διαδικασίες
σκέψης τις οποίες ακολουθεί, καθώς και στην ικανότητα του να προγραμματίζει, να
προβλέπει, να κατευθύνει και να αξιολογεί τις σκέψεις του (Ματσαγγούρας, 1997:
75).
Σκοπός των μεταγνωστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναπτύχθηκαν στα
πλαίσια της κριτικής σκέψης, είναι να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες σε μια
επιμορφωτική δραστηριότητα να συνειδητοποιήσουν τον τρόπο σκέψης που
ακολούθησαν για να φέρουν σε πέρας ένα γνωστικό έργο, να εδραιώσουν την
αποφασιστικότητα τους να ασχολούνται με δύσκολα γνωστικά έργα, να ενισχύουν
την αυτοπεποίθηση τους σχετικά με τις γνωστικές τους ικανότητες (Lipman,
1995:24).
Στο μοντέλο που παρουσιάζουμε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας η
μεταγνωστική θεώρηση εμφανίζεται στο τέλος, και δίνει την εσφαλμένη εντύπωση
πως ως διαδικασία υλοποιείται στο τέλος της επιμορφωτικής παρέμβασης. Στην
πραγματικότητα οι ερωτήσεις της μεταγνωστικής αξιολόγησης υποβάλλονται καθ'
όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και όχι μόνο στο τέλος. Με αυτό τον
τρόπο κινητοποιούνται περισσότερο οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προς την
κατεύθυνση επίλυσης του προβλήματος, αναλύουν τους τρόπους και τα μέσα που
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χρησιμοποιούν για να το προσεγγίσουν, αναπτύσσουν εναλλακτικούς τρόπους
μελέτης του.
Η διδακτική σημασία των μεταγνωστικών δραστηριοτήτων για την
Περιβαλλοντική Αγωγή καθώς και για την Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι μεγάλη,
καθώς στρέφει την προσοχή των επιμορφούμενων από την απλή προσέγγιση του
προβλήματος στην ανάλυση και ερμηνεία των διαδικασιών που απαιτήθηκαν για την
προσέγγιση του. Πολύτιμη για τη μεταγνωστική αξιολόγηση είναι η αξιοποίηση του
ερωτηματολογίου, καθώς μέσα από τις απαντήσεις των ερωτήσεων παίρνουμε
πληροφορίες σχετικά με το τι είδους διαδικασίες χρησιμοποίησαν οι συμμετέχοντες
κατά τη μελέτη του συγκεκριμένου προβλήματος, καθώς επίσης και ποιας μορφής
δεξιότητες και στάσεις ανέπτυξαν μέσα από τη συμμετοχή τους στην όλη μαθησιακή
διαδικασία.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των φάσεων ανάπτυξης του προτεινόμενου
μοντέλου πρέπει να αναφέρουμε ότι, καθώς ο σχεδιασμός ενός διδακτικού μοντέλου
δεν αρκεί για να καταδείξει και την αποτελεσματικότητα του, στα πλαίσια διεξαγωγής
της παρούσας έρευνας προχωρήσαμε στην εφαρμογή του σε ομάδα ενηλίκων. Τα
αποτελέσματα και συμπεράσματα από την εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου
παρουσιάζονται αναλυτικά στα κεφάλαια που ακολουθούν.
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Κεφάλαιο Ενδέκατο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του προτεινόμενου Διδακτικού μοντέλου στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Α. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Διδακτικό Μοντέλου
1. Δημογραφικά Στοιχεία Ομάδας Συμμετεχόντων
Από τα 20 υποκείμενα που συμμετείχαν στην εφαρμογή του διδακτικού μοντέλου 13
(65%) ήταν γυναίκες και 7 (35%) ήταν άνδρες.
Από αυτά 3 (15%) ήταν ηλικίας 18-30 ετών, 4 (20%) ήταν ηλικίας 31-40 ετών, 9 (45%)
ήταν ηλικίας 41-50 ετών, ενώ 4 (20%) είχαν ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών.
Από τους συμμετέχοντες 9 υποκείμενα (45%) ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 10 υποκείμενα (50%) ήταν απόφοιτοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 1 υποκείμενο
(5%) ήταν απόφοιτο Τεχνικής Σχολής.
Παντρεμένα ήταν 14 υποκείμενα (70%), ενώ 6 υποκείμενα (30%) ήταν μη παντρεμένα.
Σε οικογένειες με ένα - δύο μέλη ανήκαν 4 υποκείμενα (20%), σε οικογένειες με τρία μέλη ανήκαν 8 υποκείμενα, (40%), σε οικογένειες με τέσσερα μέλη 6 υποκείμενα (30%), σε οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα μέλη 2 υποκείμενα (10%).
Υπάλληλοι ήταν 10 υποκείμενα (50%), ελεύθεροι επαγγελματίες 3 υποκείμενα (15%),
αγρότες 2 υποκείμενα (10%), συνταξιούχοι 3 υποκείμενα (15%) ενώ δεν εργάζονταν 2 υποκείμενα (10%).
Μηνιαίο εισόδημα μέχρι 250.000 δρχ. είχαν 2 υποκείμενα (10%) μηνιαίο εισόδημα από
250.000 - 450.000 δρχ. είχαν 15 υποκείμενα (75%), μηνιαίο εισόδημα μεγαλύτερο από
450.000 δρχ. είχαν 3 υποκείμενα (15%).
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2. Δημογραφικά Στοιχεία Ομάδας μη Συμμετεχόντων

Από τα 50 υποκείμενα που συμμετείχαν στην ομάδα ελέγχου του διδακτικού μοντέλου
23 (46%) ήταν γυναίκες και 27 (54%) ήταν άνδρες.
Από αυτά 17 (34%) ήταν ηλικίας 18-30 ετών, 13 (26%) ήταν ηλικίας 31-40 ετών, 13
(26%) ήταν ηλικίας 41-50 ετών, ενώ 7 (14%) είχαν ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών.
Από τους συμμετέχοντες 29 υποκείμενα (58%) ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 11 υποκείμενα (42%) ήταν απόφοιτοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Παντρεμένα ήταν 28 υποκείμενα (56%), ενώ μη παντρεμένα 22 υποκείμενα (44%).
Σε οικογένειες με ένα - δύο μέλη ανήκαν 12 υποκείμενα (24%), σε οικογένειες με τρία
μέλη 19 υποκείμενα (38%), σε οικογένειες με τέσσερα μέλη 11 υποκείμενα (22%), σε οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα μέλη 8 υποκείμενα (16%).
Υπάλληλοι ήταν 32 υποκείμενα (64%), ελεύθεροι επαγγελματίες 6 υποκείμενα (12%),
αγρότες 6 υποκείμενα (12%), συνταξιούχοι 2 υποκείμενα (4%), ενώ δεν εργάζονταν 4 υποκείμενα (8%).
Μηνιαίο εισόδημα μέχρι 250.000 δρχ. είχαν 6 υποκείμενα (12%), μηνιαίο εισόδημα από
250.000-450.000 είχαν 29 υποκείμενα (58%), μηνιαίο εισόδημα μεγαλύτερο από 450.000 δρχ.
15 υποκείμενα (30%).

3. Παρουσίαση Δημογραφικών Μεταβλητών Ομάδας Συμμετεχόντων
Ομάδας μη Συμμετεχόντων

Για την καλύτερη μελέτη των δυνατοτήτων εφαρμογής του προτεινόμενου διδακτικού
μοντέλου επιμόρφωσης ενηλίκων στην Περιβαλλοντική Αγωγή, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης όπως αυτά προκύπτουν μέσα από τη σύγκριση τόσο της
ομάδας που συμμετείχε στην υλοποίηση του "μοντέλου" όσο και μιας άλλης που δεν συμμετείχε.
Όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα στις δημογραφικές μεταβλητές και τις δύο ομάδες παρατηρούμε τα εξής :
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται στη σχέση ανάμεσα στις δύο ομάδες
και την ηλικία (ρ=0,020).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 69
ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ
Group Statistics
ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΗΛΙΚΙΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Std.
Deviation

Mean

Ν

50
20

36,3600
43,7500

td.
Error
Mean

12,2820
9,9730

1,7369
2,2300

Independent Samples Test

Levene's Test for
Equality of

F
Equal
variance
assumed
Equal variance
not assumed

2,645

Sig.
,109

t-test for Equality of Means

t

df

-2,391

68

-2,614

42,921

Sig. (2t il d)

Mean
Difference

Std Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

,020

-7,3900

3,0910 -13,5580 -1,2220

,012

-7,3900

2,8267 13,0908 -1,6892

Μη στατιστική σημαντικότητα (α>0,05) παρατηρείται ανάμεσα στις δύο ομάδες και:
• το «φύλο» (ρ=0,198)
• το «επίπεδο εκπαίδευσης» (ρ=0,511)
• την «οικογενειακή κατάσταση» (ρ=0,490)
• τον «αριθμό μελών των οικογενειών» (ρ=0,937)
• το «επάγγελμα» (ρ=0,465)
• το «εισόδημα» (ρ=0,376)

4. Τύπος Ομάδας και Περιβάλλον
Ως προς την σημασία που αποδίδουν οι δύο ομάδες (συμμετέχοντες και μη συμμετέχοντες) στην έννοια περιβάλλον τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης έδειξαν τα εξής :
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται στη σχέση των δύο ομάδων και:
•

τη γειτονιά (ρ=0,010)

•

το ανθρώπινο περιβάλλον (ρ=0,033),

•

το φυσικό περιβάλλον (ρ=0,0319)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 70
ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΓΕΙΤΟΝΙΑ
1,00
ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Count
% within ΤΎΠΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ
% within ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Total

Total

4,00
15

11

50

18,0%

30,0%

30,0%

22,0%

100,0%

90,0%

100,0%

57,7%

61,1%

72,5%

1

11

7

19

5,3%

57,9%

36,8%

100,0%

10,0%

42,3%

38,9%

27,5%

10

15

26

18

69

14,5%

21,7%

37,7%

26,1%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Count
% within ΤΥΠΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ
% within ΓΕΙΤΟΝΙΑ

3,00
15

Count
% within ΤΥΠΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ
% within ΓΕΙΤΟΝΙΑ

2,00
9

Cramer1 s V=0,404
Από τη μελέτη του πιο πάνω πίνακα παρατηρούμε ότι οι μη συμμετέχοντες επιλέγουν τη
γειτονιά ως δεύτερη και τρίτη προτίμηση στην ερώτηση «τι σημαίνει το περιβάλλον για εσάς»,
ενώ οι συμμετέχοντες την επιλέγουν ως τρίτη προτίμηση. Στην ίδια ερώτηση τόσο οι συμμετέχοντες όσο οι μη συμμετέχοντες επιλέγουν το ανθρώπινο περιβάλλον ως δεύτερη προτίμηση. (Cramer' s V=0,356)
Όπως διαπιστώνουμε από τη μελέτη του σχετικού πίνακα (βλ. πιν. 27 παράρτημα) και οι
δύο ομάδες θεωρούν το φυσικό περιβάλλον ως τη πιο σημαντική παράμετρο της έννοιας περιβάλλον. (Cramer1 s V=0,422)
Όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα στις δύο ομάδες και τη σημασία που αποδίδουν στην έννοια περιβάλλον από τη μελέτη του πιο κάτω συνδυαστικού πίνακα παρατηρούμε τα εξής :
Τόσο οι μη συμμετέχοντες όσο και οι συμμετέχοντες θεωρούν το φυσικό περιβάλλον ως
την πιο σημαντική παράμετρο της έννοιας περιβάλλον.
Ακολουθούν για τους μη συμμετέχοντες η γειτονιά καθώς και το ανθρώπινο περιβάλλον.
Οι συμμετέχοντες θεωρούν ως σημαντική παράμετρο της έννοιας περιβάλλον το ανθρώπινο
περιβάλλον.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 71
ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΙΤΟΝΙΑ

9(19,6%)

ΜΗ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΩΡΟΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

ΦΥΣΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

4 (8,7%)

6(13%)

1 (5,3%)

5 (26,3%)

27 (58,7%)

46(100%)

13(68.4%)

19(100%)

5. Τύπος Ομάδας και Συμβολή Κοινωνικών Θεσμών στην Περιβαλλοντική
Αγωγή των Ενηλίκων

Ως προς τη σημασία που αποδίδουν οι δύο ομάδες στην συμβολή των πιο κάτω κοινωνικών θεσμών (οικογένεια, Μ.Μ.Ε., εκπαίδευση, κοινωνικές πρωτοβουλίες, ατομικές πρωτοβουλίες, νομοθεσία) στην Περιβαλλοντική Αγωγή των ενηλίκων τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης έδειξαν τα ακόλουθα :
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05) παρατηρείται στη σχέση των δύο ομάδων και:
•

την οικογένεια (ρ=0,026)
τις κοινωνικές πρωτοβουλίες (ρ=0,006)

•

την εκπαίδευση (ρ=0,05)
ΠΙΝΑΚΑΣ 72
ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Crosstab
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1,00

ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Count
% within ΤΥΠΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Total

Count
% within ΤΥΠΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Count
% within ΤΥΠΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

16

15

7

9

1

48

33,3%

31,3%

14,6%

18,8%

2,1%

100,0%

55,2%

78,9%

77,8%

100,0%

50,0%

70,6%

13

4

2

1

20

65,0%

20,0%

10,0%

5,0%

100,0%

44,8%

21,1%

22,2%

50,0%

29,4%

29

19

9

9

2

68

42,6%

27,9%

13,2%

13,2%

2,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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Από τη μελέτη του προαναφερόμενου πίνακα παρατηρούμε ότι τόσο οι συμμετέχοντες
όσο και οι μη συμμετέχοντες θεωρούν την εκπαίδευση ως το σημαντικότερο θεσμό που μπορεί να συμβάλλει στην Περιβαλλοντική Αγωγή των ενηλίκων. (Cramer’s V=0,530)
Όπως προκύπτει από τη μελέτη του σχετικού πίνακα που βρίσκεται στο παράρτημα ( πιν. 28)
και οι δυο ομάδες θεωρούν την οικογένεια ως σημαντικότερο κοινωνικό θεσμό ο οποίος μπορεί να συμβάλλει στην Περιβαλλοντική Αγωγή των ενηλίκων. (Cramer’s V=0,430)
Από τη μελέτη του πιο κάτω πίνακα προκύπτει πως και οι δυο ομάδες θεωρούν την εκπαίδευση ως το σημαντικότερο κοινωνικό θεσμό που μπορεί να συμβάλλει στην Περιβαλλοντική Αγωγή των Ενηλίκων
Οι μη συμμετέχοντες θεωρούν επίσης ως σημαντικούς θεσμούς την οικογένεια, και τις
κοινωνικές πρωτοβουλίες. Οι συμμετέχοντες θεωρούν ως σημαντικό θεσμό την οικογένεια.
ΠΙΝΑΚΑΣ
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ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΜΜΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΗ

10(20%)

6(12%)

16(32%)

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

6 (30%)

3(15%)

13 (65%)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
12 (24%)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

3 (6%)

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΣΥΝΌΛΟ

3 (6%)

50(100%)

1 (5%)

20(100%)

6. Τύπος Ομάδας και Δυνατότητα Πολιτιστικών Φορέων να Συμβάλλουν στην
Περιβαλλοντική Αγωγή των Ενηλίκων
Όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα στις δύο ομάδες και την άποψη που έχουν σχετικά με την
δυνατότητα των πολιτιστικών φορέων που λειτουργούν στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συμβάλλουν στην Περιβαλλοντική Αγωγή των ενηλίκων τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης έδειξαν ότι δεν παρατηρείται στατιστική σημαντικότητα ανάμεσα στις
δύο ομάδες και τη δυνατότητα των Πολιτιστικών Φορέων να συμβάλλουν στην Περιβαλλοντική Αγωγή των ενηλίκων (ρ=0,957), (Cramer’s V=0,007).
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7. Τύπος Ομάδας - Γνώση Πληροφόρηση και Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα

Όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα στις δύο ομάδες και το ερώτημα σχετικά με το «αν αρκεί
μόνο γνώση, πληροφόρηση», ενημέρωση προκειμένου να γίνουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνοι
πολίτες τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης έδειξαν τα εξής :
Στατιστική σημαντικότητα (α<0,05)) παρατηρείται ανάμεσα στις δύο ομάδες και την άποψη αν αρκεί μόνο η γνώση, πληροφόρηση, ενημέρωση προκειμένου να γίνουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνοι πολίτες (ρ=0,01).
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ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ - ΓΝΩΣΗ ΠΑΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Crosstab
ΓΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΟΧΙ

ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Total

Count
% within ΤΥΠΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ
% within ΓΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Count
% within ΤΥΠΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ
% within ΓΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Count
% within ΤΥΠΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ
% within ΓΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Total

ΝΑΙ
50

50

100,0%

100,0%

72,5%

71,4%

19

1

20

95,0%

5,0%

100,0%

27,5%

100,0%

28,6%

69

1

70

98,6%

1,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Cramer’s V= 0,290
Από τη μελέτη του πιο πάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι τόσο οι μη συμμετέχοντες όσο
και οι συμμετέχοντες εκτιμούν ότι δεν αρκεί μόνο η γνώση, πληροφόρηση, ενημέρωση προκειμένου να γίνουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνοι πολίτες.
Όσο αφορά τη σχέση ανάμεσα στις δύο ομάδες και την αιτιολόγηση της απάντησης των
υποκειμένων στην ερώτηση «αρκεί μόνο γνώση, πληροφόρηση προκειμένου να γίνουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνοι πολίτες» τα αποτελέσματα έδειξαν τα εξής:
Στατιστικά σημαντική διαφορά (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στις δύο ομάδες και την
αιτιολόγηση της απάντησης τους στην προαναφερόμενη ερώτηση (ρ=0,021).
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ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔ/ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕ Count
% within ΤΥΠΟ
ΟΜΑΔΑΣ
% of Total
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Total

Count
% within ΤΥΠΟ
ΟΜΑΔΑΣ
% of Total
Count
% within ΤΥΠΟ
ΟΜΑΔΑΣ
% of Total

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗ
ΣH ΚΑΙ
ΠΡΟΣ.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
12

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑ
Ι
ΑΤΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛ
6

ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛ.
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Σ
ΑΠΟ
ΣΥΝΔΙΑΣ
ΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ
6
26

Total
50

24,0%

12,0%

12,0%

52,0%

100,0%

17,1%

8,6%

8,6%

37,1%

71,4%

4

4

8

4

20

20,0%

20,0%

40,0%

20,0%

100,0%

5,7%

5,7%

1 1 ,4%

5,7%

28,6%

16

10

14

30

70

22,9%

14,3%

20,0%

42,9%

100,0%

22,9%

14,3%

20,0%

42,9%

100,0%

Cramer’s V= 0,373
Από τη μελέτη του πιο πάνω πίνακα παρατηρούμε ότι οι μη συμμετέχοντες θεωρούν ότι
απαιτείται συνδυασμός μέτρων (ενεργοποίηση και προσωπικό ενδιαφέρον, ατομικές και συλλογικές πρωτοβουλίες, απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από τους πολίτες) προκειμένου να γίνουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνοι πολίτες.
Οι συμμετέχοντες θεωρούν την απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης ως βασικό στοιχείο που πρέπει να διαθέτει κανείς προκειμένου να γίνει περιβαλλοντικά υπεύθυνος πολίτης.
8. Τύπος Ομάδας και Δυνατότητες Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης να
Συμβάλλουν στην Ευαισθητοποίηση των Ενηλίκων σε Θέματα
Περιβαλλοντικής Αγωγής

Όσον αφορά την σχέση ανάμεσα στις δύο ομάδες και την άποψη που έχουν σχετικά με το
κατά πόσο «οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση
των ενηλίκων σε θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής» τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης έδειξαν τα εξής :
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Στατιστικά σημαντική διαφορά (α<0,05) παρατηρήθηκε στη σχέση ανάμεσα στις δύο ομάδες και στην συμβολή των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ευαισθητοποίηση ενηλίκων σε θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής. (ρ=0,019)
ΠΙΝΑΚΑΣ 76
ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΑΙΚΕΣ
Crosstab
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΚ &
ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΟΧΙ
ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Count
% within ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
% within ΤΟΠΙΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΚ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Count
% within ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
% within ΤΟΠΙΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΚ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Count
% within ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

Total

% within ΤΟΠΙΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΚ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΝΑΙ

Total

4
8,0%

46
92,0%

50
100,0%

100,0%

69,7%

71,4%

20
100,0%

20
100,0%

4
5,7%

30,3%
66
94,3%

28,6%
70
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Cramer’s V= 0,461
Από τη μελέτη του πιο πάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι τόσο οι μη συμμετέχοντες όσο
και οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να συμβάλλουν στην Περιβαλλοντική Αγωγή των ενηλίκων.
Όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα στις δύο ομάδες και την αιτιολόγηση της απάντησης τους
στην προαναφερόμενη ερώτηση τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζουν
την πιο κάτω εικόνα :
Στατιστικά σημαντική διαφορά (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στις δύο ομάδες και την
αιτιολόγηση της απάντησης τους. (ρ=0,017)
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ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΑΟΓΗ
ΜΕΣΩ ΥΛΟΠΟΙΗ- ΜΕΣΩΔΙΟΡΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΕΟΜΑΔΑ ΤΕΧΟΝΤΕΣ
Σ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Total

Count
% within
ΤΥΠΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ
% of Total
Count
% within
ΤΥΠΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ
% of Total
Count
% within
ΤΥΠΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ
% of Total

ΕΠΙΛΟΓΗ

Total

ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΜΕ- ΜΕΣΩ ΑΤΟΜΙ- ΜΕΣΩ ΣΥ- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
ΣΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙ- ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑ- ΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ
ΚΑ ΚΤΛ)
ΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟ- ΜΕΤΑ ΚΠΕ
ΒΟΥΛΙΩΝ
5
50
5
16
10,0%
100,0%
10,0%
32,0%
7,1%

14

10

28,0%

20,0%

4

2

6

3

2

3

20

20,0%

10,0%

30,0%

15,0%

10,0%

15,0%

100,0%

5,7%

2,9%

8,6%

4,3%

2,9%

4,3%

28,6%

18

12

11

3

7

19

70

25,7%

17,1%

15,7%

4,3%

10,0%

27,1%

100,0%

25,7%

17,1%

15,7%

4,3%

10,0%

27,1%

100,0%

71 4%

%

Cramer’s V= 0,445
Από τη μελέτη του πιο πάνω πίνακα παρατηρούμε ότι οι μη συμμετέχοντες θεωρούν ότι
οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να συμβάλλουν στην Περιβαλλοντική Αγωγή
των ενηλίκων μέσα από συνδυασμό των προαναφερόμενων μέτρων (μέσω υλοποίησης προγραμμάτων ενημέρωσης πολιτών, μέσω διοργάνωσης ημερίδων, μέσω συνεργασίας με το
ΚΠΕ). Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να
συμβάλλουν στην Περιβαλλοντική Αγωγή των Ενηλίκων καθώς έχουν την οικονομική δυνατότητα για να στηρίξουν τέτοιες πρωτοβουλίες.
9. Τύπος Ομάδας και Εκτίμηση Σημαντικών Πλευρών Περιβαλλοντικής
Αγωγής

Όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα στις δύο ομάδες και τις πλευρές της Περιβαλλοντικής
Αγωγής που θεωρούν ως σημαντικές (παροχή γνώσεων, υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων, απόκτηση εμπειριών, διαφοροποίηση συμπεριφοράς, σχέσεις με φορείς που ασχολούνται με περιβαλλοντικά θέματα) τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης έδειξαν
τα ακόλουθα :
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Στατιστικά σημαντική διαφορά (α<0,005) παρατηρείται ανάμεσα στις δύο ομάδες και:
•

την απόκτηση εμπειριών (ρ=0,05)
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ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ
Crosstab
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ
2,00
3,00
4,00

1,00
ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Count
% within ΤΥΠΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

% within ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ
Count
% within ΤΥΠΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ
% within ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ
Count
% within ΤΥΠΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ

Total

% within ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

5,00

Total

20

2

14

11

3

50

40,0%

4,0%

28,0%

22,0%

6,0%

100,0%

80,0%
5

28,6%
5

77,8%
4

78,6%
3

50,0%
3

71,4%
20

25,0%

25,0%

20,0%

15,0%

15,0%

100,0%

20,0%

71,4%

22,2%

21,4%

50,0%

28,6%

25

7

*Ϊ8

14

6

70

35,7%

10,0%

25,7%

20,0%

8,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Cramer’s V= 0,364
Από τη μελέτη του πιο πάνω πίνακα παρατηρούμε ότι και οι δυο ομάδες θεωρούν την
απόκτηση εμπειριών ως την πιο σημαντική πλευρά της Περιβαλλοντικής Αγωγής.
10. Τύπος Ομάδας και Τομείς Ανθρώπινης Δυνατότητας στους Οποίους
Μπορούν να Μεταφέρουν οι Ενήλικες τις Εμπειρίες που Απέκτησαν
από τη Συμμετοχή τους σε Προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής

Όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα στις δύο ομάδες και τους τομείς ανθρώπινης δραστηριότητας στους οποίους θεωρούν πως μπορούν να μεταφέρουν οι ενήλικες τις εμπειρίες που απέκτησαν συμμετέχοντας σε περιβαλλοντικά προγράμματα τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης έδειξαν τα ακόλουθα :
Στατιστικά σημαντική διαφορά (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στις δύο ομάδες και τους
ακόλουθους τομείς ανθρώπινης δραστηριότητας (οικογενειακό, εργασιακό, κοινωνικό και
φιλικό) (ρ=0,00).
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ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΑΑΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑΤΑ

ΤΎΠΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Total

Count
% within
ΤΥΠΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ
% of Total
Count
% within
ΤΎΠΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ
% of Total
Count
% within
ΤΥΠΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ
% of Total

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
4
8,0%
5,7%

15,0%
4 3%
7
10,0%
10,0%

Total

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
9
18,0%
12,9%

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
4
8,0%
5,7%

ΦΙΛΙΚΟ
9
18,0%
12,9%

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ
24
48,0%
34,3%

50
100,0%
71,4%

2
10,0%
2,9%

3
15,0%
4,3%

5
25,0%
7,1%

7
35,0%
10,0%

20
100,0%
28,6%

11
15,7%
15,7%

7
10,0%
10,0%

14
20,0%
20,0%

31
44,3%
44,3%

70
100,0%
100,0%

Από τη μελέτη του πιο πάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι και οι δυο ομάδες προτίμησαν να
απαντήσουν συνδυαστικά στην ερώτηση, θεωρώντας πως οι ενήλικες μπορούν να μεταφέρουν ως εμπειρίες που απέκτησαν από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα Περιβαλλοντικής
Αγωγής, στο σύνολο των προαναφερόμενων τομέων.
11. Τύπος Ομάδας και Τρόποι Πίεσης στις Οργανωμένες Προσπάθειες
Υποβάθμισης του Περιβάλλοντος

Όσον αφορά τις δύο ομάδες και τους τρόπους πίεσης που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν στις οργανωμένες προσπάθειες υποβάθμισης του περιβάλλοντος τα αποτελέσματα της
διμεταβλητής ανάλυσης έδειξαν τα ακόλουθα :
Στατιστικά σημαντική διαφορά (α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στις δύο ομάδες και τους
τρόπους πίεσης που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν στις οργανωμένες προσπάθειες υποβάθμισης του περιβάλλοντος (ρ=0,017).
Από τη μελέτη του σχετικού πίνακα που βρίσκεται στο παράρτημα (πιν. 29) προκύπτει
ότι οι μη συμμετέχοντες θεωρούν ως πιο σημαντικό τρόπο πίεσης απέναντι στις οργανωμένες
προσπάθειες υποβάθμισης του περιβάλλοντος, το συνδυασμό των προαναφερόμενων τρόπων.
Οι συμμετέχοντες θεωρούν ως πιο σημαντικό τρόπο πίεσης την υλοποίηση περιβαλλοντικών
προγραμμάτων. Ακολουθούν στην προτίμηση τους οι υπόλοιποι τρόποι πίεσης.
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12. Εκτίμηση Υποκειμένων Πειραματικής Ομάδας Σχετικά με την
Αποτελεσματικότητα του Προτεινόμενου Μοντέλου

Συνεχίζουμε την αξιολόγηση του προτεινόμενου μοντέλου επιμόρφωσης ενηλίκων στην
Περιβαλλοντική Αγωγή παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των απαντήσεων των υποκειμένων
που συμμετείχαν στην διαδικασία υλοποίησης του μοντέλου στις ερωτήσεις 18-29 του αντίστοιχου ερωτηματολογίου (ερωτηματολόγιο συμμετεχόντων).
Επειδή οι απαντήσεις των μελών της πειραματικής ομάδας που αναφέρονται σε δημογραφικά δεδομένα δεν παρουσιάζουν άξια λόγου στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα εξαιτίας της ύπαρξης φατνίων με πολύ λίγα υποκείμενα, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της
διμεταβλητής ανάλυσης δείχνοντας τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο φύλο και την αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου μοντέλου. Δεν αναφερόμαστε στη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις άλλες δημογραφικές μεταβλητές και την αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου
μοντέλου.
Από την μελέτη του σχετικού πίνακα διαπιστώνουμε πως στατιστική σημαντικότητα
(α<0,05) παρατηρείται ανάμεσα στο φύλο και:
• την αντίληψη των υποκειμένων σχετικά με το αν η συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα τα βοήθησε ώστε να αποκτήσουν με πιο ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με το
περιβαλλοντικό πρόβλημα που μελέτησαν (ρ=0,027).
• την αιτιολόγηση της επιλογής τους στην προαναφερόμενη ερώτηση (ρ=0,05).
• τη δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου στην διερεύνηση και άλλων περιβαλλοντικών
προβλημάτων (ρ=0,050).
• την αιτιολόγηση της επιλογής τους στην προαναφερόμενη ερώτηση (ρ=0,036).
• τη γνώμη που έχουν σχετικά με το σχεδιασμό του συγκεκριμένου προγράμματος
(Ρ=0,017).
• τη γνώμη που έχουν σχετικά με την οργάνωση του προγράμματος (ρ=0,05).
• την άποψη που έχουν σχετικά με το βαθμό ανταπόκρισης του προγράμματος στις προσδοκίες τους (ρ=0,05).
• την άποψη που έχουν σχετικά με το παιδαγωγικό κλίμα που διαμορφώθηκε κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (ρ=0,048).
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• την γνώμη που έχουν σχετικά με το ρόλο του συντονιστή κατά την διάρκεια υλοποίησης
του προγράμματος (ρ=0,037).
• τις παρατηρήσεις που έχουν να κάνουν σχετικά με το προτεινόμενο διδακτικό μοντέλο
(ρ=0,047).
Από την μελέτη του σχετικού πίνακα προκύπτει πως και τα δύο φύλα θεωρούν ότι η
συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τους βοήθησε ώστε να αποκτήσουν με πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με το πρόβλημα της ρύπανσης του ποταμού Κράθη
(Cramer1 s V=0,245).
ΠΙΝΑΚΑΣ 80
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΣΣΕΓΓΙΣ
Η TOY
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΟΣ
ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ

Total

ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠ
ΟΙΗΣΗΤΗΣ
ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟ
ΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Σ

ΦΥΛΟ ΓΥΝΑΙΚΑ Count
% within ΦΥΛΟ
% of Total

4

4

30,8%

30,8%

5
38,5%
25,0%

20,0%

20,0%

ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ Count
% within ΦΥΛΟ
% of Total

6
85,7%
30,0%

1

Total Count
% within ΦΥΛΟ
% of Total

10

5

5

50,0%

25,0%

25,0%

50,0%

25,0%

25,0%

13
100,0%
65
,0%
7
100,0%
35,0%

14,3%
5,0%

20
100,0%
100,0%

Όπως φαίνεται από τον πιο πάνω πίνακα οι γυναίκες αιτιολογούν την προαναφερόμενη
απάντηση τους εκτιμώντας ως σημαντική την εμπειρία που αποκόμισαν από τη διεπιστημονική προσέγγιση του προβλήματος, ενώ οι άνδρες εκτιμούν ως σημαντικό το βιωματικό τρόπο
προσέγγισης του. (Cramer’s V= 0,5450)
Από τη μελέτη του σχετικού πίνακα που βρίσκεται στο παράρτημα (πιν.30) προκύπτει ότι
και τα δύο φύλα θεωρούν πως το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να έχει εφαρμογή στην μελέτη και άλλων περιβαλλοντικών προβλημάτων. (Cramer’s V= 0,510)
Αιτιολογούν την απάντηση τους αναφέροντας ότι αυτό είναι λειτουργικό και ευπροσάρμοστο, καθώς επίσης και ότι δημιουργεί προϋποθέσεις ισότιμης συνεργασίας ανάμεσα στους
συμμετέχοντες στην επιμορφωτική διαδικασία. (Cramer’s V= 0,397)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 81
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΚΑΛΟΣ
ΦΥΛΟ ΓΥΝΑΙΚΑ

11
84,6%
55,0%
4
57,1%
20,0%
15
75,0%
75,0%

Count
% within ΦΥΛΟ
% of Total

ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ

Count
% within ΦΥΛΟ
% of Total

Total

Count
% within ΦΥΛΟ
% of Total

Total
ΠΟΛΥ
ΚΑΛΟΣ
2
15,4%
10,0%
3
42,9%
15,0%
5
25,0%
25,0%

13
100,0%
65,0%
7
100,0%
35,0%
20
100,0%
100,0%

Από τη μελέτη του πιο πάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι και τα δύο φύλα θεωρούν ως πάρα πολύ καλό το σχεδιασμό του προγράμματος .(Cramer’s V= 0,303)
Όπως φαίνεται από το σχετικό πίνακα του παραρτήματος (πιν.31) και τα δύο φύλα εκτιμούν ως πάρα πολύ καλή την οργάνωση του προγράμματος (Cramer’s V= 0,211).
ΠΙΝΑΚΑΣ 82
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΦΥΛΟ

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΑΝΔΡΑΣ

Total

ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΠΟΛΥ
ΜΕΤΡΙΑ

5,00

Total

Count
% within ΦΥΛΟ

10
76,9%

2
15,4%

1
7,7%

13
100,0%

% of Total

50,0%

10,0%

5,0%

65,0%

Count
% within ΦΥΛΟ

3
42,9%

3
42,9%

1
14,3%

7
100,0%

% of Total

15,0%

15,0%

5,0%

35,0%

Count
% within ΦΥΛΟ

13
65,0%

5
25,0%

1
5,0%

1
5,0%

20
100,0%

% of Total

65,0%

25,0%

5,0%

5,0%

100,0%

Cramer’s V= 0,47
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Από τη μελέτη του προαναφερόμενου πίνακα διαπιστώνουμε ότι και τα δύο φύλα εκτιμούν
πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανταποκρίθηκε πάρα πολύ στις προσδοκίες τους.
Όπως διαπιστώνουμε από τη μελέτη του σχετικού πίνακα που βρίσκεται στο παράρτημα
(πιν.32) και τα δύο φύλα θεωρούν ως πάρα πολύ καλή την επικοινωνία με τον επιμορφωτή.
Οι γυναίκες επίσης θεωρούν ως πάρα πολύ καλά προετοιμασμένο το υλικό που χρησιμοποιήθηκε από τον επιμορφωτή κατά την υλοποίηση του προγράμματος. (Cramer’s V= 0,290)
Άνδρες και γυναίκες θεωρούν ως πολύ σημαντικό το ρόλο του συντονιστή κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. (Cramer’s V= 0,314) ( πιν.33 παράρτημα)
Επίσης χαρακτηρίζουν ως αποτελεσματικό το προτεινόμενο μοντέλο για την μελέτη των
περιβαλλοντικών προβλημάτων καθώς και για την ευαισθητοποίηση και άλλων ομάδων απέναντι σ' αυτά. (Cramer’s V= 0,610) (πιν.34 παράρτημα)

Β. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Ημιδομημένης Συνέντευξης
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ημιδομημένης συνέντευξης
όπως προέκυψαν από την απομαγνητοφώνηση των απαντήσεων των υποκειμένων που συμμετείχαν στην εφαρμογή του μοντέλου, στις ερωτήσεις που τους απηύθυνε ο ερευνητής σχετικά
με την αποτελεσματικότητα του Διδακτικού Μοντέλου.

• Τα αποτελέσματα της ημιδομημένης συνέντευξης στην ερώτηση: «Ποιοι κοινωνικοί
θεσμοί (π.χ. οικογένεια, ΜΜΕ, εκπαίδευση, νομοθεσία) θεωρείτε πως μπορούν να συμβάλλουν
στην Περιβαλ/.οντική Αγωγή του ενηλίκου ατόμου» έδειξαν τα ακόλουθα :
Τόσο τα μέλη της ομάδα που συμμετείχαν στην εφαρμογή του διδακτικού μοντέλου (πειραματική ομάδα), όσο και τα μέλη της ομάδας που δεν συμμετείχαν, θεωρούν την εκπαίδευση ως το σημαντικότερο κοινωνικό θεσμό που μπορεί να συμβάλλει στην Περιβαλλοντική
Αγωγή των ενηλίκων.
Οι μη συμμετέχοντες θεωρούν επίσης ως σημαντικούς θεσμούς την οικογένεια και τις
κοινωνικές πρωτοβουλίες.
Οι συμμετέχοντες θεωρούν ως σημαντικούς θεσμούς την οικογένεια, και τις ατομικές
πρωτοβουλίες.

• Τα αποτελέσματα της συνέντευξης στην ερώτηση: «Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να
διαθέτει ένας περιβαλλοντικά υπεύθυνος πολίτης» παρουσιάζονται ως εξής:
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Οι μη συμμετέχοντες στην πλειοψηφία τους προτίμησαν να απαντήσουν συνδυαστικά,
αναφέροντας πως πρέπει να διαθέτει προσωπικό ενδιαφέρον για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, να συμμετέχει σε ατομικές και συλλογικές πρωτοβουλίες με στόχο την αντιμετώπιση
των περιβαλλοντικών προβλημάτων, καθώς επίσης και να διαθέτει ανεπτυγμένη σε ικανοποιητικό βαθμό περιβαλλοντική συνείδηση.
Οι συμμετέχοντες σε αρκετά υψηλό ποσοστό (40%) θεωρούν πως πρέπει να έχει ανεπτυγμένη περιβαλλοντική συνείδηση.
Επίσης θεωρούν πως πρέπει να διαθέτει προσωπικό ενδιαφέρον για τα περιβαλλοντικά
προβλήματα και να συμμετέχει σε συλλογικές πρωτοβουλίες με στόχο την αντιμετώπιση
τους.
Από το σύνολο των συμμετεχόντων τέσσερα υποκείμενα απάντησαν ότι απαιτείται συνδυασμός των προαναφερόμενων μέτρων προκειμένου να γίνουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνοι
πολίτες.
• Τα αποτελέσματα της συνέντευξης στην ερώτηση: «Με ποιους τρόπους μπορεί να
υλοποιηθεί η Περιβαλλοντική Αγωγή σε ενήλικες» έδειξαν τα ακόλουθα :
Οι μη συμμετέχοντες θεωρούν πως μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από την απόκτηση εμπειριών σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον μέσα από την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων, από την αλλαγή της συμπεριφοράς στα περιβαλλοντικά θέματα, από την παροχή
γνώσεων, καθώς και μέσα από την συμμετοχή σε φορείς που ασχολούνται με την μελέτη περιβαλλοντικών θεμάτων.
Οι συμμετέχοντες θεωρούν πως μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από την πραγματοποίηση
περιβαλλοντικών προγραμμάτων, την παροχή γνώσεων, την απόκτηση εμπειριών καθώς και
την αλλαγή συμπεριφοράς στα περιβαλλοντικά θέματα.
• Τα αποτελέσματα της συνέντευξης στην ερώτηση: «ΙΊιστεύετε πως η Περιβαλλοντική
Αγωγή μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από παρεμβάσεις φορέων οι οποίοι λειτουργούν στα πλαίσια
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» έδειξαν τα ακόλουθα :
Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι μη συμμετέχοντες θεωρούν πως μπορεί να υλοποιηθεί
η Περιβαλλοντική Αγωγή μέσα από παρεμβάσεις φορέων οι οποίοι λειτουργούν στα πλαίσια
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Και οι δύο ομάδες εκτιμούν πως οι πολιτιστικοί φορείς διαθέτουν αυτή την δυνατότητα
καθώς μπορούν να οργανώσουν και να υλοποιήσουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής,
γνωρίζουν καλύτερα ως ανάγκες της Τοπικής Κοινωνίας, και μπορούν να συμβάλλουν προς
την κατεύθυνση διαμόρφωσης φιλικής προς το περιβάλλον συμπεριφοράς.
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• Στην ερώτηση: «Οι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι ενήλικες σε ποιους χώρους ανθρώπινης δραστηριότητας μπορούν να μεταφέρουν τις εμπειρίες που απέκτησαν μέσα από τη
συμμετοχή τους σε προγράμματα Περιβαλ/.οντικής Αγωγής» τα αποτελέσματα της συνέντευξης
παρουσιάζονταν ως εξής :
Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι μη συμμετέχοντες θεωρούν πως μπορούν να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους στο σύνολο των τομέων της ανθρώπινης δραστηριότητας, δηλαδή
στον οικογενειακό, τον εργασιακό, τον κοινωνικό και φιλικό τομέα.
• Στην ερώτηση: «Ποιους τρόπους πίεσης κατά την γνώμη σας πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες προκειμένου να εκφράσουν την αντίδραση τους στις οργανωμένες προσπάθειες
υποβάθμισης περιβάλ/.οντος» τα αποτελέσματα της συνέντευξης έδειξαν τα ακόλουθα :
Οι μη συμμετέχοντες προτίμησαν να απαντήσουν συνδυαστικά θεωρώντας ως τρόπους
πίεσης την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχουν τα Μ.Μ.Ε., τις δυναμικές κινητοποιήσεις,
την καταψήφιση κομμάτων με πολιτική μη φιλική προς το περιβάλλον, την ενεργό συμμετοχή
σε πρωτοβουλίες υπεράσπισης του περιβάλλοντος, καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων
Περιβαλλοντικής Αγωγής.
Οι συμμετέχοντες θεωρούν ως βασικό τρόπο πίεσης, την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής. Ακολουθούν στην επιλογή τους η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
παρέχουν τα Μ.Μ.Ε., η καταψήφιση κομμάτων με πολιτική μη φιλική προς το περιβάλλον, οι
δυναμικές κινητοποιήσεις, καθώς και η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες υπεράσπισης του περιβάλλοντος.
Σχετικά με τις απαντήσεις που έδωσαν στις πιο κάτω ερωτήσεις τα μέλη της ομάδας που
συμμετείχαν στην εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου τα αποτελέσματα της συνέντευξης
παρουσιάζουν την πιο κάτω εικόνα :
• Στην ερώτηση: «Πιστεύετε πως η συμμετοχή σας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σας βοήθησε ώστε να αποκτήσετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πρόβλημα που μελετήσατε» και
τα δύο φύλα απάντησαν θετικά.
Οι γυναίκες εκτιμούν ως σημαντική την εμπειρία που αποκόμισαν από το διεπιστημονικό
τρόπο μελέτης του προβλήματος, ενώ οι άνδρες εκτιμούν ως σημαντικό το βιωματικό τρόπο
προσέγγισης του.
• Στην ερώτηση: «Τι παρατηρήσεις έχετε να κάνετε σχετικά με το κλίμα (π.χ. διαδικασία
εφαρμογής προγράμματος, σχέσεις και επικοινωνία με τον επιμορφωτή, σχέσεις ανάμεσα στους
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, τρόπο παρουσίασης υλικό) που συναντήσατε κατά την διαδικα-
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σία υλοποίησης του προγράμματος» και τα δύο φύλα χαρακτηρίζουν ως πάρα πολύ καλό το
κλίμα που υπήρχε κατά την υλοποίηση του προγράμματος.
Ειδικότερα εκτιμούν ως πάρα πολύ καλό το σχεδιασμό και την οργάνωση του προγράμματος.
Θεωρούν ως πάρα πολύ καλή την επικοινωνία που είχαν τόσο με τον επιμορφωτή όσο
και με τα υπόλοιπα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.
Και τα δύο φύλα θεωρούν ως πάρα πολύ καλό, μεθοδικό και παιδαγωγικά αποτελεσματικό, τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε το υλικό που χρησιμοποιήθηκε κατά την διαδικασία προσέγγισης, μελέτης και ανάλυσης του συγκεκριμένου περιβαλλοντικού προβλήματος.
• Στην ερώτηση: «Έχετε να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με την διαδικασία εφαρμογής του συγκεκριμένου μοντέλου» και τα δύο φύλα απάντησαν αρνητικά.
Ανέφεραν πως το προτεινόμενο μοντέλο είναι αποτελεσματικό στην προσέγγιση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Θεωρούν επίσης πως μπορεί να έχει εφαρμογή στην μελέτη και
άλλων περιβαλλοντικών προβλημάτων, καθώς είναι λειτουργικό και εύκολα προσαρμόσιμο
στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των χρηστών του.
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Κεφάλαιο Δωδέκατο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε πως δεν παρατηρούνται
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες και την αντίληψη που έχουν για το
περιβάλλον, καθώς τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι μη συμμετέχοντες θεωρούν το
φυσικό περιβάλλον ως πιο σημαντικό.
Οι μη συμμετέχοντες θεωρούν ως σημαντικές παραμέτρους της έννοιας περιβάλλον τη
γειτονιά καθώς και το ανθρώπινο περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες θεωρούν ως
σημαντική παράμετρο το ανθρώπινο περιβάλλον.
Μικρές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ανάμεσα στις δύο ομάδες και την
εκτίμηση τους σχετικά με τους κοινωνικούς θεσμούς οι οποίοι μπορούν να
συμβάλλουν στην Περιβαλλοντική Αγωγή των Ενηλίκων.
Τόσο τα άτομα που συμμετείχαν στην εφαρμογή του μοντέλου, όσο και αυτά που δεν
συμμετείχαν, θεωρούν την εκπαίδευση ως τον σημαντικότερο κοινωνικό θεσμό που
μπορεί να συμβάλλει στην Περιβαλλοντική Αγωγή των ενηλίκων. Ακολουθεί και για
τις δύο ομάδες η οικογένεια. Επίσης οι μη συμμετέχοντες θεωρούν ως σημαντικό
κοινωνικό θεσμό τις κοινωνικές πρωτοβουλίες.
Η εκτίμηση των μελών και των δύο ομάδων σχετικά με τη σημασία της εκπαίδευσης
στην Περιβαλλοντική Αγωγή των Ενηλίκων, καθιστά σαφή την ανάγκη για
συμμετοχή των Ενηλίκων σε επιμορφωτικές διαδικασίες με στόχο την
Περιβαλλοντική Αγωγή τους.
Δεν παρατηρείται καμία διαφοροποίηση στην εκτίμηση των δύο ομάδων
σχετικά με το αν αρκεί γνώση, πληροφόρηση, ενημέρωση, προκειμένου να γίνουμε
Περιβαλλοντικά υπεύθυνοι πολίτες, καθώς τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι μη
συμμετέχοντες απάντησαν αρνητικά. Η αντίληψη αυτή και των δύο ομάδων καθιστά
σαφή την ανάγκη συστηματικής επιμόρφωσης των Ενηλίκων σε θέματα
Περιβαλλοντικής Αγωγής.
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Διαφοροποίηση παρατηρείται ανάμεσα στις δύο ομάδες και την αιτιολόγηση
της απάντησης τους στην προαναφερόμενη ερώτηση.
Τα άτομα που δεν συμμετείχαν στην εφαρμογή του μοντέλου, εκτιμούν ότι απαιτείται
συνδυασμός μέτρων (ενεργοποίηση και προσωπικό ενδιαφέρον, ατομικές και
συλλογικές πρωτοβουλίες, απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από τους πολίτες)
προκειμένου να γίνουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνοι πολίτες.
Τα άτομα που συμμετείχαν, θεωρούν την απόκτηση περιβαλλοντικής
συνείδησης ως το βασικότερο στοιχείο που πρέπει να διαθέτει ένας περιβαλλοντικά
υπεύθυνος πολίτης. Τα ίδια άτομα θεωρούν επίσης πως ο περιβαλλοντικά υπεύθυνος
πολίτης χρειάζεται να διαθέτει προσωπικό ενδιαφέρον, καθώς και να λαμβάνει μέρος
σε ατομικές και συλλογικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την προστασία του
περιβάλλοντος.
Η θέση που διατυπώνουν οι συμμετέχοντες ερμηνεύεται αν αναλογιστούμε ότι
και οι ίδιοι μέσα από την συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εκφράζουν
το προσωπικό τους ενδιαφέρον σε σχέση με το μελετούμενο περιβαλλοντικό
πρόβλημα. Προσπαθούν να το προσεγγίσουν συλλογικά, ενώ παράλληλα μέσα από
την εμπλοκή τους στην όλη διαδικασία αναπτύσσουν σε σημαντικό βαθμό την
ευαισθητοποίηση τους στα περιβαλλοντικά θέματα.
Η παραπάνω διατυπωμένη διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ομάδων από τη μια μεριά
ενισχύει την ανάγκη συστηματικής επιμόρφωσης των Ενηλίκων σε θέματα
Περιβαλλοντικής Αγωγής, από την άλλη μεριά αποτελεί μια πρώτη θετική επίδραση
του μοντέλου, υπό την έννοια μιας περισσότερο στοχαστικοκριτικής και ολιστικής
προσέγγισης από την πλευρά των συμμετεχόντων σε σύγκριση με τους μη
συμμετέχοντες σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Η θετική επίδραση του
μοντέλου προκύπτει και από άλλες αξιολογικές διατυπώσεις συμμετεχόντων και μη
συμμετεχόντων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι τόσο οι συμμετέχοντες όσο
και οι μη συμμετέχοντες θεωρούν πως οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν
να συμβάλλουν στην Περιβαλλοντική Αγωγή των Ενηλίκων.
Διαφοροποίηση παρατηρείται ανάμεσα στις δύο ομάδες ως προς τους τρόπους με
τους οποίους οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να συμβάλλουν στην
Περιβαλλοντική Αγωγή των Ενηλίκων.
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Οι μη συμμετέχοντες εκτιμούν πως οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
μπορούν να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση μέσα από συνδυασμό μέτρων
(υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης πολιτών, διοργάνωσης ημερίδων, ανάπτυξης
συνεργασίας με τα κατά τόπους Κ.Π.Ε.).
Οι συμμετέχοντες εκτιμούν πως οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
μπορούν να συμβάλλουν καθώς έχουν την οικονομική δυνατότητα για να στηρίξουν
τέτοιες πρωτοβουλίες.
Η άποψη που διατυπώνουν οι συμμετέχοντες ερμηνεύεται αν λάβουμε υπόψη μας ότι
για την υλοποίηση ενός περιβαλλοντικού προγράμματος απαιτείται η διάθεση ενός
κονδυλίου το ύψος του οποίου καθορίζεται από τους στόχους και το περιεχόμενο του
προγράμματος. Η οικονομική υποστήριξη από κάποιο φορέα είναι πολλές φορές
αναγκαία για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Στη δική μας περίπτωση
τα έξοδα που απαιτήθηκαν για την υλοποίηση του προγράμματος καλύφθηκαν από
τον ερευνητή.
Δεν παρατηρείται διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο ομάδες και την εκτίμηση
τους σχετικά με τους τομείς ανθρώπινης δραστηριότητας στους οποίους οι ενήλικες
μπορούν να μεταφέρουν τις εμπειρίες που απέκτησαν από τη συμμετοχή τους σε
προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής.
Τόσο τα άτομα που έλαβαν μέρος στην εφαρμογή του μοντέλου, όσο και αυτά
που δεν έλαβαν, θεωρούν ότι μπορούν να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους στο σύνολο
των τομέων της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Η προαναφερόμενη άποψη ερμηνεύεται αναλογιστούμε πως οι ενήλικες
δραστηριοποιούνται σε πολλούς χώρους (οικογενειακό, εργασιακό, συνδικαλιστικό,
κοινωνικό) και έρχονται σε επαφή και επικοινωνία με άλλα άτομα. Το γεγονός αυτό
καθιστά δυνατή τη μεταφορά των εμπειριών που απέκτησαν από τη συμμετοχή τους
σε περιβαλλοντικά προγράμματα στο σύνολο των προαναφερόμενων χώρων. Δεν
πρέπει εξάλλου να αγνοούμε το γεγονός, ότι η διαδικασία της μάθησης αποκτά για
τους ενήλικες πραγματικό περιεχόμενο και αξία, όταν τους δίνεται η δυνατότητα να
αξιοποιήσουν άμεσα στις εμπειρίες που απέκτησαν από τη συμμετοχή τους σε
επιμορφωτικές διαδικασίες (Κόκκος, 1998 : 23).
Διαφοροποίηση παρατηρείται ανάμεσα στις δύο ομάδες και την εκτίμηση τους
σχετικά με τους τρόπους πίεσης που προτίθενται να χρησιμοποιούν στις οργανωμένες
προσπάθειες υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
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Οι μη συμμετέχοντες θεωρούν ως πιο σημαντικό τρόπο το συνδυασμό των
προαναφερόμενων τρόπων ( ενεργό συμμετοχή σε πρωτοβουλίες υπεράσπισης του
περιβάλλοντος, υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων, αξιοποίηση των
δυνατοτήτων που παρέχουν τα Μ.Μ.Ε., καταψήφιση κομμάτων με πολιτική μη φιλική
προς το περιβάλλον, συμμετοχή σε δυναμικές κινητοποιήσεις).
Οι συμμετέχοντες θεωρούν ως πιο σημαντικό τρόπο πίεσης την υλοποίηση
Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων.
Η άποψη αυτή των συμμετεχόντων ερμηνεύεται, αν αναλογιστούμε πως μέσα από την
υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων δεν επιτυγχάνεται μόνο η σε βάθος
μελέτη ενός συγκεκριμένου περιβαλλοντικού προβλήματος και ο εντοπισμός των
αιτιών που το προκαλούν. Επιτυγχάνεται και κάτι ακόμα.
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στο ευρύ κοινό, καθώς επίσης
και η ευαισθητοποίηση άλλων, ίσως λιγότερο ευαισθητοποιημένων πολιτών, απέναντι
στα περιβαλλοντικά προβλήματα. (Κρίβας, 1996 : 72-73).
Με αυτό τον τρόπο τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την υλοποίηση
περιβαλλοντικών προγραμμάτων δεν περιορίζονται μόνο στα άτομα που συμμετέχουν
σε αυτά, αλλά λειτουργούν πολλαπλασιαστικά και για το υπόλοιπο κοινωνικό
σύνολο.
Δεν παρατηρείται διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο φύλα και την αντίληψη
τους σχετικά με το κατά πόσο η συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
βοήθησε ώστε να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με το
περιβαλλοντικό πρόβλημα που μελέτησαν. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες
απάντησαν θετικά.
Διαφοροποίηση παρατηρείται ανάμεσα στα δύο φύλα και την αιτιολόγηση της
απάντησης τους στην προαναφερόμενη ερώτηση, καθώς οι γυναίκες εκτιμούν ως
σημαντική την εμπειρία που αποκόμισαν από το διεπιστημονικό τρόπο προσέγγισης
του προβλήματος, ενώ οι άνδρες εκτιμούν ως σημαντική την εμπειρία που
αποκόμισαν από το βιωματικό τρόπο προσέγγισης του.
Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες θεωρούν ότι το συγκεκριμένο μοντέλο
μπορεί να έχει εφαρμογή στην προσέγγιση και άλλων περιβαλλοντικών
προβλημάτων.
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Αιτιολογούν την απάντηση τους αναφέροντας πως αυτό είναι λειτουργικό και
ευπροσάρμοστο, καθώς επίσης και ότι δημιουργεί προϋπόθεσης ισότιμης
συνεργασίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες στην επιμορφωτική διαδικασία.
Δεν παρατηρείται διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο φύλα και την εκτίμηση
τους σχετικά με το σχεδιασμό και την οργάνωση του προγράμματος. Τόσο οι άνδρες
όσο και οι γυναίκες τα χαρακτηρίζουν ως πάρα πολύ καλά. Εκτιμούν μάλιστα πως το
πρόγραμμα ανταποκρίθηκε πάρα πολύ στις προσδοκίες τους.
Σε σχέση με το παιδαγωγικό κλίμα που διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του προγράμματος δεν παρατηρούνται διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα,
καθώς τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες θεωρούν ως πάρα πολύ καλή την
επικοινωνία που είχαν με τον επιμορφωτή κατά τη διάρκεια υλοποίησης της
επιμορφωτικής παρέμβασης.
Οι γυναίκες χαρακτηρίζουν ως πάρα πολύ καλά προετοιμασμένο το υλικό που
χρησιμοποιήθηκε από τον επιμορφωτή κατά τη διαδικασία υλοποίησης του
προγράμματος.
Δεν παρατηρείται διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο φύλα και την εκτίμηση
τους σχετικά με το ρόλο του συντονιστή κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
προγράμματος καθώς τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες τον χαρακτηρίζουν πολύ
σημαντικό.
Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου μοντέλου
διαπιστώνουμε πως δεν παρατηρούνται διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα.
Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες θεωρούν αποτελεσματικό το συγκεκριμένο
μοντέλο για την μελέτη των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Διατυπώνουν την άποψη
πως μπορεί να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και άλλων ομάδων απέναντι σ'
αυτά.
Απ' όλα όσα αναφέραμε πιο πάνω διαπιστώνουμε πως δεν υπάρχουν
σημαντικές διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις που έδωσαν στις αντίστοιχες
ερωτήσεις, τόσο τα μέλη της ομάδας, που συμμετείχαν στην εφαρμογή του
προτεινόμενου μοντέλου, όσο και τα μέλη της ομάδας που δεν συμμετείχαν στην
εφαρμογή του.
Επίσης δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις απαντήσεις
των δύο φύλων, της ομάδας που συμμετείχε στην εφαρμογή του μοντέλου, σε σχέση
με την αποτελεσματικότητα του.
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Αυτό μας οδηγεί στην διαπίστωση πως το προτεινόμενο μοντέλο δεν απαιτεί
ειδικά επιμορφωμένο και ενημερωμένο στα περιβαλλοντικά θέματα κοινό για να έχει
εφαρμογή. Προσφέρει δυνατότητες για διερεύνηση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων καθώς μπορεί και προσαρμόζεται εύκολα στις απαιτήσεις προσέγγισης
του εκάστοτε περιβαλλοντικού προβλήματος. Λαμβάνει υπόψη του κάθε φορά τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και τις ανάγκες της
επιμορφωτικής ομάδας.
Με αυτό τον τρόπο ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις
προσδοκίες των συμμετεχόντων.
Παράλληλα, μέσα από το βιωματικό τρόπο προσέγγισης του εκάστοτε
περιβαλλοντικού προβλήματος οι επιμορφούμενοι αποκτούν όχι μόνο γνώσεις
σχετικά με αυτό, αλλά παράλληλα οδηγούνται προς την υιοθέτηση φιλικών στάσεων
και συμπεριφορών προς το περιβάλλον. Οδηγούνται μέσα από την όλη διαδικασία
στην υιοθέτηση ενός άλλου - διαφορετικού - τρόπου σκέψης και δράσης, ενός
οικολογικοποιημενού τρόπου, ο οποίος αντιμετωπίζει το περιβάλλον και τα
προβλήματα του ως ένα ενιαίο σύνολο, και όχι σαν κατακερματισμένες απεικονίσεις
της πραγματικότητας.
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Πληροφορίες : Σήφης Φραγκούλης
Τηλέφωνο :( 2610 ) 997-730 & 317981

Αγαπητέ/ή φίλε /η
Θέλοντας να ανιχνεύσουμε τις επιμορφωτικές ανάγκες των ενηλίκων σε θέματα
Περιβαλλοντικής Αγωγής προχωρήσαμε στη σύνταξη του ερωτηματολογίου που έχεις
στα χέρια σου.
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Οι απαντήσεις που θα δοθούν θα χρησιμοποιηθούν
μόνο για τους σκοπούς της έρευνας .
Οι ειλικρινείς σου απαντήσεις, όπως καταλαβαίνεις, έχου-ν εξαιρετική σημασία
στην ερευνά μας . Γι αυτό σε παρακαλούμε να απαντήσεις όσο πιο καλά μπορείς σης
παρακάτω ερωτήσεις.
Αφού απαντήσεις στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου τοποθέτησε το
ερωτηματολόγιο στον απαντητικό φάκελο που σου εσωκλείουμε, και ταχυδρόμησε το
στη διεύθυνση που αναγράφεται σε αυτόν.
Σε ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συνεργασία σου , για τον πολύτιμο χρόνο που
θα διαθέσεις για να απαντήσεις στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου , καθώς και για
την επιστροφή του σε εμάς .

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Μη
γράφετε στη
στήλη αυτή

1. Φύλο :

□ Άνδρας
□ Γυναίκα

2. Ηλικία.

3. Ση μειώστε το τετραγωνάκι που αντιστοιχεί στο επίπεδο εκπαίδευσης σας
Επίπεδο σπουδών :

□
□
□
□
□
□

4. Οικογενειακή κατάσταση :

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ
ΑΝΩΤΕΡΗ
ΣΧΟΛΗ
ΑΝΩΤΑΤΗ
ΣΧΟΛΗ
ΑΛΛΟ ( Προσδιόρισε ακριβώς )

□
□
□
□

ΕΓΓΑΜΟΣ
ΑΓΑΜΟΣ
ΧΗΡΟΣ \ Α
ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ
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5. Αριθμός μελών της οικογένειας σας

6. Τι δουλειά κάνετε :

7. Το μηνιαίο οικογενειακό σας εισόδημα είναι:

□
□
□
□
□

ΕΩΣ 150.000 ΔΡΧ.
ΑΠΟ 150.000 ΔΡΧ- 250.000 ΔΡΧ
ΑΠΟ 250.000 ΔΡΧ - 350.000 ΔΡΧ
ΑΠΟ 350.000 ΔΡΧ - 450.000 ΔΡΧ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 450.000 ΔΡΧ

8. Τι σημαίνει το περιβάλλον για σας;
(Κατατάξτε τα παρακάτω ανάλογα με τη σπουδαιότητα τους )

□
□
□
□
□

ΓΕΙΤΟΝΙΑ
ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΛΛΟ ( Προσδιορίστε ακριβώς )

9. Ποια από τα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής
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10. Ποιες οικολογικές οργανώσεις διεθνείς και ελληνικές
γνωρίζετε;

11. Πως κρίνετε τη μέχρι τώρα συμβολή των οικολογικών
οργανώσεων στην προσπάθεια διαφύλαξης και σωτηρίας του
πλανήτη;
(Σημειώστε την απάντηση που σας εκφράζει στην πιο κάτω
κλίμακα )
1

2

ΠΟΛΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

3
ΟΥΔΕΤΕΡΗ

4
ΛΙΓΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

5
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

12.Ποιους από τους παρακάτω κοινωνικούς θεσμούς θεωρείτε πως
μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην περιβαλλοντική αγωγή
του ενήλικου ατόμου;
(Κατατάξτε τους παρακάτω ανάλογα με τη σπουδαιότητα τους)

□ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
□ Μ.Μ.Ε
□ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
□ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
□ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
□ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
□ ΑΛΛΟ ( Προσδιορίστε ακριβώς ) …………………………….
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13. Πιστεύετε ότι η Περιβαλλοντική Αγωγή μπορεί να υλοποιηθεί
μέσα από παρεμβάσεις σε πολιτιστικούς φορείς ή σε άλλους φορείς
οι οποίοι λειτουργούν στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ;

□
□

ΝΑΙ
ΟΧΙ

14. Για οποιαδήποτε επιλογή σας ( Ναι ή Όχι) δικαιολογείστε την
απάντηση σας

15.Αρκεί μόνο γνώση , πληροφόρηση , ενημέρωση προκειμένου να
γίνουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνοι πολίτες;

□
□

ΝΑΙ
ΟΧΙ

16. Για οποιαδήποτε επιλογή σας ( Ναι ή Όχι) δικαιολογείστε την
απάντηση σας
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17.Νομίζετε ότι μπορούν οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (Κοινότητες,
Δήμοι, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) να συμβάλλουν στην
ευαισθητοποίηση ενηλίκων σε θέματα περιβαλλοντικής αγωγής;

□
□

ΝΑΙ
ΟΧΙ

18. Για οποιαδήποτε επιλογή σας (Ναι ή Όχι) δικαιολογείστε την
απάντηση σας

19. Ποιες πλευρές της περιβαλλοντικής αγωγής θεωρείτε
σημαντικές;
(Κατατάζτε τις παρακάτω ανάλογα με τη σπουδαιότητα τους)

□ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΣΕΩΝ
□ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
□ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ
□ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
□ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
□ ΑΛΛΟ ( Προσδιορίστε ακριβώς )
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20. Οι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι ενήλικες σε ποιους τομείς
ανθρώπινης δραστηριότητας μπορούν να μεταφέρουν τις εμπειρίες
που απέκτησαν συμμετέχοντας σε προγράμματα περιβαλλοντικής
αγωγής;

21. Ποιους τρόπους και ποια μέσα πίεσης προτείνετε να χρησιμοποιούν
οι ευαισθητοποιημένοι ενήλικες προκειμένου να εκφράσουν την
αντίδραση τους στις οργανωμένες προσπάθειες υποβάθμισης του
περιβάλλοντος;

22. Πιστεύετε πως οι οργανωμένες διαμαρτυρίες πολιτών απέναντι στα
σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν να κινητοποιήσουν
και άλλους λιγότερο ευαισθητοποιημένους ;

□

ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

23. Για οποιαδήποτε επιλογή σας ( Ναι ή Όχι) δικαιολογείστε την
απάντηση σας
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24. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας περιβαλλοντικά
υπεύθυνος πολίτης ;

25. Ποιο περιβαλλοντικό θέμα - πρόβλημα της περιοχής σας
θα επιθυμούσατε να μελετήσετε συστηματικότερα ;

26. Πιστεύετε ότι η βαθύτερη μελέτη και ανάλυση του
συγκεκριμένου προβλήματος θα βοηθούσε στο να συμ μετάσχουν οι πολίτες πιο ενεργά προς την κατεύθυνση
επίλυσης του ;
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ
ΜΟΝΤΕΛΟΥ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Μη
γράφετε στη
στήλη αυτή

1. Φύλο :

□

Άνδρας

□

Γυναίκα

2. Ηλικία..
3. Σημειώστε το τετραγωνάκι που αντιστοιχεί στο επίπεδο εκπαίδευσης σας
Επίπεδο σπουδών :

□ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
□ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
□ ΛΥΚΕΙΟ
□ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ
□ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ
□ ΑΛΛΟ ( Προσδιόρισε ακριβώς )

4. Οικογενειακή κατάσταση :

□ ΕΓΓΑΜΟΣ
□ ΑΓΑΜΟΣ
□ ΧΗΡΟΣ \ Α
□ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ \ Η

5. Αριθμός μελών της οικογένειας σας :
6. Τι δουλειά κάνετε :
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7. Το μηνιαίο οικογενειακό σας εισόδημα είναι

□ ΕΩΣ 150.000 ΔΡΧ.
□ ΑΠΟ 150.000 ΔΡΧ- 250.000 ΔΡΧ
□ ΑΠΟ 250.000 ΔΡΧ - 350.000 ΔΡΧ
□ ΑΠΟ 350.000 ΔΡΧ - 450.000 ΔΡΧ
□ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 450.000 ΔΡΧ

8. Τι σημαίνει το περιβάλλον για σας;
(Κατατάξτε τα παρακάτω ανάλογα με τη σπουδαιότητα τους )
ΓΕΙΤΟΝΙΑ
ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΛΛΟ ( Προσδιορίστε ακριβώς )

9. Ποιους από τους παρακάτω κοινωνικούς θεσμούς θεωρείτε πώς
μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην περιβαλλοντική αγωγή
του ενήλικου ατόμου;
(Κατατάξτε τους παρακάτω ανάλογα με τη σπουδαιότητα τους)

□ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
□ M.M.E
□ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
□ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
□ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
□ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
□ ΑΛΛΟ ( Προσδιορίστε ακριβώς ) ………………………………
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10. Πιστεύετε ότι η Περιβαλλοντική Αγωγή μπορεί να υλοποιηθεί μέσα
από παρεμβάσεις σε πολιτιστικούς ή άλλους φορείς οι οποίοι
λειτουργούν στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ;

□
□

ΝΑΙ
ΟΧΙ

11. Για οποιαδήποτε επιλογή σας ( Ναι ή Όχι) δικαιολογείστε την
απάντηση σας

12. Αρκεί μόνο γνώση , πληροφόρηση , ενημέρωση προκειμένου να
γίνουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνοι πολίτες;

□
□

ΝΑΙ
ΟΧΙ

13. Για οποιαδήποτε επιλογή σας ( Ναι ή Όχι) δικαιολογείστε την
απάντηση σας

14.Νομίζετε ότι μπορούν οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (Κοινότητες,
Δήμοι, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) να συμβάλλουν στην
ευαισθητοποίηση ενηλίκων σε θέματα περιβαλλοντικής Αγωγής;

□ ΝΑΙ
□ ΟΧΙ
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15. Για οποιαδήποτε επιλογή σας (Ναι ή Όχι) δικαιολογείστε την
απάντηση σας

16. Ποιες πλευρές της Περιβαλλοντικής Αγωγής θεωρείτε
σημαντικές;
(Κατατάζτε τις παρακάτω ανάλογα με τη σπουδαιότητα τους)

□ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΣΕΩΝ
□ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
□ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ
□ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
□ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
□ ΑΛΛΟ ( Προσδιορίστε ακριβώς )

17. Σε ποιους τομείς δραστηριοτήτων σας , πιστεύετε ότι μπορείτε να
μεταφέρετε τις εμπειρίες που αποκομίσατε από την συμμετοχή σας
στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ;
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18. Ως ευαισθητοποιημένοι πολίτες απέναντι στα περιβαλλοντικά
προβλήματα της περιοχής σας ποιους τρόπους και ποια μέσα
πίεσης προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε απέναντι στις οργανωμένες
προσπάθειες υποβάθμισης του περιβάλλοντος ;
( Να αναφέρετε τους τρόπους )

19. Πιστεύετε ότι η συμμετοχή σας στην υλοποίηση του συγκεκριμένου
προγράμματος περιβαλλοντικής αγωγής σας βοήθησε στο να
αποκτήσετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το συγκεκριμένο πρόβλημα ;

□ ΝΑΙ
□ ΟΧΙ

20. Για οποιαδήποτε επιλογή σας ( Ναι ή Όχι) δικαιολογείστε την
απάντηση σας

21. Πιστεύετε πως το συγκεκριμένο μοντέλο προσέγγισης
περιβαλλοντικών προβλημάτων από ενήλικες μπορεί να έχει
εφαρμογή στην διερεύνηση και άλλων περιβαλλοντικών
προβλημάτων ;

□
□

ΝΑΙ
ΟΧΙ
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22. Για οποιαδήποτε επιλογή σας ( Ναι ή Όχι) δικαιολογείστε την
απάντηση σας

23. Πως κρίνετε το σχεδιασμό του συγκεκριμένου προγράμματος ;
( Σημειώστε την απάντηση που σας εκφράζει στην πιο κάτω
κλίμακα )

1
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΚΑΛΟ

2

3

ΠΟΛΥΚΑΑΟ

4
ΚΑΛΟ

5
ΜΕΤΡΙΟ

ΑΣΧΗΜΟ

24. Πως κρίνετε την οργάνωση του συγκεκριμένου προγράμματος ;
(Σημειώστε την απάντηση που σας εκφράζει στην πιο κάτω
κλίμακα )

1
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΚΑΛΗ

2
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ

3

4
ΚΑΛΗ

5
ΜΕΤΡΙΑ

ΑΣΧΗΜΗ
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25. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος ανταποκρίθηκε στις
προσδοκίες σας ;
(Σημειώστε την απάντηση που σας εκφράζει στην πιο κάτω
κλίμακα )

1
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

2
ΠΟΛΥ

3

4
ΜΕΤΡΙΑ

5
ΕΛΑΧΙΣΤΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ

26. Περιγράψτε το κλίμα (π.χ. επικοινωνία και σχέση με τον επιμορφωτή,
σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, ικανοποίηση από το
παρουσιαζόμενο υλικό) που επικρατούσε κατά τη διαδικασία
υλοποίησης του προγράμματος ;
(Να γράψετε μερικές προτάσεις που να αναφέρονται στο κλίμα)

27. Πως κρίνετε το ρόλο του συντονιστή του προγράμματος κατά τη
διαδικασία υλοποίησης της συγκεκριμένης επιμορφωτικής
παρέμβασης;
(Σημειώστε την απάντηση που σας εκφράζει στην πιο κάτω
κλίμακα )

1
ΠΟΛΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

2
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

3
ΟΥΔΕΤΕΡΟ

4

5
ΛΙΓΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
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28. Πως κρίνετε το ρόλο των υπευθύνων του Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης κατά τη διαδικασία υλοποίησης της συγκεκριμένης
επιμορφωτικής παρέμβασης ;
(Σημειώστε την απάντηση που σας εκφράζει στην πιο κάτω
κλίμακα )

1
ΠΟΛΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

2
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

3
ΟΥΔΕΤΕΡΟ

4

5
ΛΙΓΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

29. Έχετε να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τη δομή του
συγκεκριμένου μοντέλου προκειμένου να καταστεί πιο λειτουργικό ;
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

3. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ
ΜΟΝΤΕΛΟΥ- ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Μη

γράφετε στη
στήλη αυτή

1. Φύλο :

□ Άνδρας
□

Γυναίκα
*

2. Ηλικία..

3. Ση μειώστε το τετραγωνάκι που αντιστοιχεί στο επίπεδο εκπαίδευσης σας
Επίπεδο σπουδών :□ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
□ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
□ ΛΥΚΕΙΟ
□ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ
□ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ
□ ΑΛΛΟ ( Προσδιόρισε ακριβώς )

4. Οικογενειακή κατάσταση :

□ ΕΓΓΑΜΟΣ
□ ΑΓΑΜΟΣ
□ ΧΗΡΟΣ \ Α
□ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ \ Η
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5. Αριθμός μελών της οικογένειας σας
6. Τι δουλειά κάνετε :

7. Το μηνιαίο οικογενειακό σας εισόδημα είναι

□
□
□
□
□

ΕΩΣ 150.000 ΔΡΧ.
ΑΠΟ 150.000 ΔΡΧ- 250.000 ΔΡΧ
ΑΠΟ 250.000 ΔΡΧ - 350.000 ΔΡΧ
ΑΠΟ 350.000 ΔΡΧ - 450.000 ΔΡΧ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 450.000 ΔΡΧ

8. Τι σημαίνει το περιβάλλον για σας;
(Κατατάξτε τα παρακάτω ανάλογα με τη σπουδαιότητα τους )

□ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
□ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
□ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
□ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
□ ΑΛΛΟ ( Προσδιορίστε ακριβώς)

9. Ποιους από τους παρακάτω κοινωνικούς θεσμούς θεωρείτε πώς
μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην Περιβαλλοντική Αγωγή
του ενήλικου ατόμου;
(Κατατάξτε τους παρακάτω ανάλογα με τη σπουδαιότητα τους)

□ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
□ Μ.Μ.Ε
□ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
□ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
□ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
□ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
□ ΑΛΛΟ ( Προσδιορίστε ακριβώς ) .................................
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10. Πιστεύετε ότι η Περιβαλλοντική Αγωγή μπορεί να υλοποιηθεί μέσα
από παρεμβάσεις σε πολιτιστικούς ή άλλους φορείς οι οποίοι
λειτουργούν στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ;

□
□

ΝΑΙ
ΟΧΙ

11. Για οποιαδήποτε επιλογή σας (Ναι ή Όχι) δικαιολογείστε την
απάντηση σας

12. Αρκεί μόνο γνώση , πληροφόρηση , ενημέρωση προκειμένου να
γίνουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνοι πολίτες;

□
□

ΝΑΙ
ΟΧΙ

13. Για οποιαδήποτε επιλογή σας (Ναι ή Όχι) δικαιολογείστε την
απάντηση σας
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14.Νομίζετε ότι μπορούν οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (Κοινότητες,
Δήμοι, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) να συμβάλλουν στην
ευαισθητοποίηση ενηλίκων σε θέματα περιβαλλοντικής Αγωγής;

□ ΝΑΙ
□ ΟΧΙ

15. Για οποιαδήποτε επιλογή σας (Ναι ή Όχι) δικαιολογείστε την
απάντηση σας

16. Ποιες πλευρές της Περιβαλλοντικής Αγωγής θεωρείτε
σημαντικές;
(Κατατάξτε τις παρακάτω ανάλογα με τη σπουδαιότητα τους)

□ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΣΕΩΝ
□ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
□ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ
□ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
□ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ
□ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
□ ΑΛΛΟ ( Προσδιορίστε ακριβώς )
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17. Οι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι ενήλικες σε ποιους χώρους
ανθρώπινης δραστηριότητας μπορούν να μεταφέρουν τις εμπειρίες
που απέκτησαν μέσα από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα
Περιβαλλοντικής Αγωγής ;
(Να αναφέρετε τους χω ρους)

18. Ποιους τρόπους πίεσης προτείνετε να χρησιμοποιούν οι
ευαισθητοποιημένοι ενήλικες προκειμένου να εκφράσουν την
αντίδραση τους στις οργανωμένες προσπάθειες υποβάθμισης του
περιβάλλοντος ;
(Να αναφέρετε τους τρόπους)
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΑΚΡΑΤΑΣ

4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

1. Φύλο :
2. Ηλικία :
3. Επίπεδο Εκπαίδευσης :
4. Οικογ. Κατάσταση :
5. Αριθμός μελών :
6. Επάγγελμα :
7. Εισόδημα

8. Ποίοι κοινωνικοί θεσμοί (π.χ. Οικογένεια, Μ.Μ.Ε., Εκπαίδευση, Νομοθεσία)
θεωρείτε πως μπορούν να συμβάλλουν στην Περιβαλλοντική Αγωγή του ενηλίκου
ατόμου;
9. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτει ένας περιβαλλοντικά υπεύθυνος πολίτης;
10. Με ποιους τρόπους κατά την γνώμη σας μπορεί να υλοποιηθεί η Περιβαλλοντική
Αγωγή σε Ενήλικες;
11. Από την εμπειρία που αποκομίσατε από την συμμετοχή σας στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα πιστεύετε ότι η Περιβαλλοντική Αγωγή μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από
παρεμβάσεις σε φορείς οι οποίοι λειτουργούν στα πλαίσια της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (π.χ. Κ.Π.Ε.. ΣΥΛΛΟΓΟΙ)
12. Σε ποιους χώρους δραστηριοτήτων σας μπορείτε να μεταφέρετε τις εμπειρίες που
αποκομίσατε από την συμμετοχή σας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;
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13. Ποιους τρόπους πίεσης πρέπει κατά την γνώμη σας να χρησιμοποιούν οι πολίτες
προκειμένου να εκφράζουν την αντίδραση τους στις οργανωμένες προσπάθειες
υποβάθμισης του περιβάλλοντος;
14. Η συμμετοχή σας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σας βοήθησε στο να αποκτήσετε
μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πρόβλημα που μελετήσατε;
15. Τι παρατηρήσεις έχετε να κάνετε σχετικά με το κλίμα (π.χ. διαδικασία εφαρμογής
του προγράμματος, σχέσεις και επικοινωνία με τον επιμορφωτή, σχέσεις ανάμεσα
στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, τρόπους παρουσίασης υλικού) που
συναντήσατε κατά την διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος;
16.Έχετε να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με την διαδικασία εφαρμογής του
συγκεκριμένου μοντέλου;
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΑΚΡΑΤΑΣ

5. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

1. Φύλο :
2. Ηλικία :

3. Επίπεδο Εκπαίδευσης :
4. Οικογ. Κατάσταση :
5. Αριθμός μελών :
6. Επάγγελμα :
7. Εισόδημα:

8. Ποιοι κοινωνικοί θεσμοί (π.χ. Οικογένεια, ΜΜΕ., Εκπαίδευση, Νομοθεσία) θεωρείτε
πως μπορούν να συμβάλλουν στην Περιβαλλοντική Αγωγή του ενηλίκου ατόμου;
9. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτει ένας περιβαλλοντικά υπεύθυνος πολίτης;
10. Με ποιους τρόπους κατά την γνώμη σας μπορεί να υλοποιηθεί η Περιβαλλοντική
Αγωγή σε Ενήλικες;
11. Πιστεύετε πως η Περιβαλλοντική Αγωγή μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από
παρεμβάσεις φορέων οι οποίοι λειτουργούν στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(π.χ. Κ.Π.Ε., ΣΥΛΛΟΓΟΙ);
12. Οι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι πολίτες σε ποιους χώρους ανθρώπινης
δραστηριότητας μπορούν να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους;
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13. Ποιους τρόπους πίεσης πρέπει κατά την γνώμη σας να χρησιμοποιούν οι πολίτες
προκειμένου να εκφράζουν την αντίδραση τους στις οργανωμένες προσπάθειες
υποβάθμισης του περιβάλλοντος;
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6. Παραγοντική Ανάλυση

Ονομασία Παραγόντων

Factor I (F1). Επαγγελματική κατάσταση και Περιβαλλοντική γνώση
• Διαταραχή οικοσυστήματος
• Εταιρεία προστασίας χελώνας
• Γνώση, πληροφόρηση, περιβαλλοντική υπευθυνότητα
• Μείωση φυσικών πόρων
• Εκπαίδευση
• Επαγγελματική κατάσταση
Factor 2 (F2). Κοινωνικές συναρτήσεις των Περιβαλλοντικών Προβλημάτων
• Οικογένεια
• Κοινωνικές Πρωτοβουλίες
• Εκπαίδευση
• Χαρακτηριστικά Περιβαλλοντικά υπεύθυνου πολίτη
• Περιβαλλοντικά Προβλήματα Ακράτας
• Νομοθεσία
• Αριθμός μελών οικογένειας
Factor 3 (F3). Δημογραφικές συναρτήσεις του Περιβαλλοντικά υπεύθυνου
πολίτη
• Φύλο
• Απορρίμματα
• Χαρακτηριστικά Περιβαλλοντικά υπεύθυνου πολίτη
• Ηλικία
• Οικογενειακή κατάσταση
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Factor 4 (F4). Επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω φορέων
• Μ.Μ.Ε.
• Ατομικές Πρωτοβουλίες
• Υπερπληθυσμός γης
• Green Peace
• Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κορινθιακού
• Μείωση φυσικών πόρων
• Αριθμός μελών οικογένειας

Factor 5 (F5). Μορφωτικές επιδράσεις και περιβαλλοντικά προβλήματα
• Χρήση φυτοφαρμάκων
• Μ.Μ.Ε.
• Δραστηριότητες και εμπειρίες Περιβαλλοντικής Αγωγής
• Τοπική Αυτοδιοίκηση και Περιβαλλοντική Αγωγή
• Οικολογική Κίνηση Καλαμάτας
• Εκπαίδευση
Factor 6 (F6). Οικογενειακή - Οικονομική κατάσταση και περιβαλλοντικά
προβλήματα
• Τουριστική ανάπτυξη
• Υλοποίηση προγραμμάτων
• Πυρκαγιές δασών
• Εισόδημα
• Οικογενειακή κατάσταση
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Factor 7 (F7). Δραστηριότητες ενεργητικής παρέμβασης και περιβαλλοντικά
προβλήματα

• Τρύπα όζοντος
• Οικολογική Κίνηση Πάτρας
• Τρόποι - μέσα πίεσης
• W.W.F.
Factor 8 (F8). Αποτελεσματικότητα περιβαλλοντικής δράσης πολιτιστικών
φορέων

• Προστασία δημόσιας υγείας
• Χρήση φυτοφαρμάκων
• Περιβαλλοντική Αγωγή και Πολιτιστικοί φορείς
• Green Peace
Factor 9 (F9). Προβλήματα οικοσυστήματος και συμβολή φορέων

• Διαταραχές Οικοσυστήματος
• Συμβολή Οικολογικών Οργανώσεων
• Τοπική Αυτοδιοίκηση & Περιβαλλοντική Αγωγή
• Ευαισθητοποίηση πολιτών
• Αριθμός μελών οικογένειας
Factor 10 (F10). Μόλυνση στοιχείων Περιβάλλοντος/ Μόλυνση ποταμών,
λιμνών
• Ευαισθητοποίηση πολιτών
• Γνώση, πληροφόρηση, ενημέρωση & Περιβαλλοντική υπευθυνότητα

367

7. ΠΙΝΑΚΕΣ
1-36
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΠΟΛΥ
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΛΙΓΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 250.000 ΔΡ) Count
21
30
18
% within ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30,4%
43,5%
26,1%
% of Total
ΑΠΟ 250.000 450.000 ΔΡΧ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
450.000 ΔΡΧ

Total

7,1%

10,2%

Count
% witnin ΕΙΣΟΔΗΜΑ
% of Total

61
39,1%
20,7%

85
54,5%

Count
% Wjthin ΕΙΣΟΔΗΜΑ
% of Total

18,6%
4,4%

13

Count
% within ΕΙΣΟΔΗΜΑ
% of Total

28,8%

Total

6,1%

23,4%

8
5,1%

1
,6%
,3%

2,7%

44
62,9%
14,9%

69
100,0%

1

156

,6%
,3%

100,0%
52,9%

13

70

18,6%
4,4%

100,0%
23,7%

95
32,2%

159
53,9%

1
,3%

39
13,2%

1
,3%

295
100,0%

32.2%

53.9%

.3%

13.2%

.3%

100.0%

ρ= 0,000 Cramer’s V=0,220
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ

ΗΛΙΚΙΑ 18-30
Count
ΕΤΩΝ % within
ΗΛΙΚΙΑ*
% of Total
31-40
Count
ΕΤΩΝ % within
ΗΛΙΚΙΑ*
% of Total
41-50
Count
ΕΤΩΝ % within
ΗΛΙΚΙΑ*
% of Total
> 50
Count
ΕΤΩΝ % within
ΗΛΙΚΙΑ*
% of Total
Total
Count
% within
ΗΛΙΚΙΑ*
% of Total

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΑΓΑΠΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΔΡΑΣΤΗ
ΚΡΙΤΙΚΑ
ΠΑ
Ν ΠΑ ΤΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ
ΑΤΟΜΟ
ΡΙΟ
ΣΚΕΠΤΟΜΕ
ΤΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΜΕ
ΑΤΟΜΟ NO ΑΤΟΜΟ
ΠΕΡΙΒΑΛ
ΤΑ ΤΟΥ
ΤΟ
Λ
ΑΜΕΣΟΥΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛ
ON
ΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ο
Τ
Ν
9
4
2
8
7
12,0%
5,3%
2,7%
10,7%
9,3%
3,1%
1,4%
,7%
2,7%
2,4%
9
12,0%
3,1%

10
13,3%
3,4%

5
6,7%
1 ,7%

6
8,0%
2,0%

10
13,3%
3,4%

17
28,3%
5,8%

8
13,3%
2,7%

11
18,3%
3,8%

2
3,3%
,7%

4
6,7%
1 ,4%

14
16,9%
4,8%

10
12,0%
3,4%

10
12,0%
3,4%

7
8,4%
2,4%

4
4,8%
1 ,4%

7
8,4%
2,4%

49
16,7%
16,7%

32
10,9%
10,9%

33
11,3%
11,3%

17
5,8%
5,8%

12
4,1%
4,1%

21
7,2%
7,2%

ρ= 0,000 Cramer’s V=0,305

ΠΟΛΙΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟ ΣΥΝΕΠΕΙΑ
ΧΗ ΣΤΑ
ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛ
ΚΑΙ ΤΙΣ
Λ
ΠΡΑΞΕΙΣ
ΟΝΤΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗ
Μ

44
58,7%
15,0%

75
100,0%
25,6%

34
45,3%
1 1 ,6%

75
100,0%
25,6%

18
30,0%
6,1%

60
100,0%
20,5%

11
13,3%
3,8%

20
24,1%
6,8%

12
4,1%
4,1%

116
39,6%
39,6%

83
100,0
%
28,3%
293
100,0%
100,0%

1
1 ,3%
,3%
1
1,3%
,3%

1
,3%
,3%

Total
ΣΥΝΔΙΑ
Σ
ΜΟΣ

370

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΑΚΡΑΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝ Count
% within ΕΚΠΑΙΔ
% of Total
ΛΥΚΕΙΙΟ

ΑΕΙ -ΤΕΙ

Total

ΡΥΠΑΝΣ
ΧΡΗΣΗ
ΠΟΤΑΜΟ ΗΛΙΜΝΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚ ΦΥΤΟΦ
ΝΕΡΟ ΚΡΑΘΗΣ ΤΣΙΒΛΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΚΟΥΠΙ ΚΑΘΑΡΙΣ ΜΑΚΩΝ Total
Σ
ΔΙΑ
ΜΟΣ
3
20
1
5
13
42
7,1%
47,6%
2,4%
1 1 ,9%
31,0%
100,0%
1 ,0%

6,7%

,3%

1,7%

4,4%

14,1%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔ

38
47,5%

8
10,0%

17
21,3%

6
7,5%

6
7,5%

5
80
6,3% 100,0%

% of Total

12,8%

2,7%

5,7%

2,0%

2,0%

1 ,7%

26,8%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔ

8
4,5%

91
51,7%

4
2,3%

39
22,2%

10
5,7%

12
6,8%

12
176
6,8% 100,0%

% of Total

2,7%

30,5%

1,3%

13,1%

3,4%

4,0%

4,0%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔ

11
3,7%

149
50,0%

13
4,4%

61
20,5%

16
5,4%

31
10,4%

17
298
5,7% 100,0%

37%

50 0%

44%

20 5%

fi 4%

1 0 4%

5 7%

% of Total

59,1%

ι no o%

ρ= 0,000 Cramer’s V=0,260
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΝΕΡΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΩΣ
* 250.000
ΔΡΧ

ΑΠΟ
250.000 450.000
ΔΡΧ

ΠΟΤΑΜΟ ΡΥΠΑΝΣΗ
Σ
ΛΙΜΝΗΣ
ΤΣΙΒΛΟΥ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΡΗΣΗ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΥΤΟΦΑΡ
Σ
ΑΚΩΝ

Count
% within
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
% of Total

3
4,3%
1 ,0%

28
40,6%
9,5%

7
10,1%
2,4%

8
11,6%
2,7%

2
2,9%
,7%

21
30,4%
7,1%

Count
% within
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
% of Tola

8
5,1%
2,7%

77
49,0%
26,2%

3
1,9%
1 ,0%

41
26,1%
13,9%

10
6,4%
3,4%

6
3,8%
2,0%

12
7,6%
4,1%

157
100,0%
53,4%

44
64,7%
15,0%

3
4,4%
1 ,0%

12
17,6%
4,1%

4
5,9%
1 ,4%

C

1 ,7%

68
100,0%
23,1%

149
50,7%
50,7%

13
4,4%
4,4%

61
20,7%
20,7%

17
5,8%
5,8%

294
100,0%
100,0%

ΜΕΓΑΛΥΤΕ
Count
ΡΟ 450.000
% within
ΔΡΧ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
% of Tota
Total

Total

Count
% within
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
% of Tota

11
3,7%
3,7%

ρ= 0,000 Cramer’s V=0,331

12
4,1%
4,1%

31
10,5%
10,5%

69
100,0%
23,5%

7,4%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ

1,00
ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜ Count
% within ΕΚΠΑΙΔ
% of Total
ΛΥΚΕΙΙΟ

ΑΕΙ -ΤΕΙ

Total

2,00

MME
4,00

3,00

5,00

6,00

7,00

Total

9
21,4%
3,0%

12
28,6%
4,0%

4
9,5%
1,3%

7
16,7%
2,4%

5
11,9%
1,7%

5
11,9%
1,7%

42
100,0%
14,1%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔ

5
6,3%

9
11,4%

39
49,4%

10
12,7%

3
3,8%

13
16,5%

79
100,0%

% of Total

1,7%

3,0%

13,1%

3,4%

1,0%

4,4%

26,6%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔ
% of Total

12
6,8%
4,0%

17
9,7%
5,7%

71
40,3%
23,9%

44
25,0%
14,8%

23
13,1%
7,7%

5
4
2,8% 2,3%
1 ,7% 1,3%

176
100,0%
59,3%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔ
% of Total

26
8,8%
8.8%

38
12,8%
12.8%

114
38,4%
38.4%

61
20,5%
20,5%

31
10,4%
10.4%

23
7,7%
7.7%

297
100,0%
100.0%

4
1,3%
1.3%

p= 0,000 Cramer’s V=0,308

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

1,00
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝ Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕ

ΑΕΙ -ΤΕΙ

Total

6,00

Total

1
2,4%

5
11,9%

9
21,4%

17
40,5%

9
21,4%

,3%

1,7%

3,0%

5,7%

3,0%

10
12,7%

5
6,3%

9
11,4%

28
35,4%

24
30,4%

% of Total

3,4%

1,7%

3,0%

9,5%

8,1%

1,0%

26,7%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕ

7
4,0%

26
14,9%

27
15,4%

47
26,9%

61
34,9%

7
4,0%

175
100,0%

% of Total

2,4%

8,8%

9,1%

15,9%

20,6%

2,4%

59,1%

94
31,8%
31,8%

11
3,7%

% of Total
ΛΥΚΕΙΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
2,00
3,00
4,00
5,00

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕ

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕ
% of Total

p=0,058 Cramer’s V=0,173

18
6,1%
6.1%

36
12,2%
12.2%

45
15,2%
15.2%

92
31,1%
31.1%

1
42
2,4% 100,0%
,3%

14,2%

3
79
3,8% 100,0%

296
100,0%
3,7% 100,0%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ
1,00

2,00

3,00

5,00

4,00

6,00

Total

ΗΛΙΚΙΑ* 18-30 ΕΤΩΝ Count
% within ΗΛΙΚΙ/
% of Total

3

35

15

11

1

65

4,6%
1,1%

53,8%
12,9%

23,1%
5,5%

16,9%
4,1%

1,5%

100,0%
24,0%

31-40 ΕΤΩΝ Count
% within ΗΛΙΚΙ/

14

20

6

31

3

74

18,9%

27,0%

8,1%

41,9%

4,1%

100,0%

5,2%

7,4%

2,2%

1 1 ,4%

1,1%

27,3%

% of Total

,4%

12

21

2

8

8

2

53

22,6%
4,4%

39,6%
7,7%

3,8%

15,1%
3,0%

3,8%

,7%

15,1%
3,0%

100,0%
19,6%

> 50 ΕΤΩΝ Count
% within ΗΛΙΚΙΑ
% of Total

12

14

18

17

18

79

15,2%
4,4%

17,7%
5,2%

22,8%
6,6%

21,5%
6,3%

22,8%
6,6%

100,0%
29,2%

Count
% within ΗΛΙΚΙΑ

41

90

41

67

30

15,1%

33,2%

15,1%

24,7%

11,1%

41-50 ΕΤΩΝ Count
% within ΗΛΙΚίΑ
% of Total

Total

,7%

2
,7%

271

100,0%

ρ= 0,000 Cramer’s V=0,305
ΠΙΝΑΚΑΣ 8
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
1,00
ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΎΜΙ Count
% within ΕΚΠΑΙΔ
% of Total
ΛΥΚΕΙΙΟ

Count
% within ΕΚΠΑΙΔ
% of Total

ΑΕΙ -ΤΕΙ

Count
% within ΕΚΠΑΙΔ
% of Total

Total

Count
% within ΕΚΠΑΙΔ
% of Total

p= 0,000 Cramer’s V=0,336

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Total

1

10

11

1

8

1

32

3,1%

31,3%

34,4%

3,1%

25,0%

3,1%

100,0%

,4%

3,6%

4,0%

,4%

2,9%

,4%

1 1 ,6%

2

79

14

14

7

11

31

17,7%

17,7%

8,9%

13,9%

39,2%

5,1%

5,1%

2,5%

4,0%

1 1 ,2%

24

47

12

56

18

14,5%

28,5%

7,3%

33,9%

10,9%

8,7%

17,0%

4,3%

20,3%

6,5%

2,5% 100,0%

,7%

28,6%

8

165

4,8% 100,0%
2,9%

59,8%

11

276

39

71

30

68

57

14,1%

25,7%

10,9%

24,6%

20,7%

4,0% 100,0%

14,1%

25,7%

10.9%

24.6%

20,7%

4,0% 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 9
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΑΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
21

37

74

40

12

Total
184

11,4%
7,4%

20,1%
13,0%

40,2%
26,0%

21,7%
14,0%

6,5%
4,2%

100,0%
64,6%

24

20

39

13

4

1

101

23,8%
8,4%

19,8%
7,0%

38,6%
13,7%

12,9%
4,6%

4,0%
1,4%

1,0%
,4%

100,0%
35,4%

45

57

113

53

16

1

285

15,8%

20,0%

39,6%

18,6%

5,6%

,4%

100,0%

15,8%

20.0%

39.6%

18.6%

5,6%

,4%

100.0%

1,00
ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤ/ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ Count
% within ΟΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*
% of Total
ΜΗ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝ Count
% within ΟΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*
% of Total
Total

Count
% within ΟΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*
% of Total

2,00

3,00

4,00

5,00

7,00

p= 0,039 Cramer’s V=0,202
ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
1,00
ΑΡΙΘΜΟΣ

1-2 ΜΕΛΗ

ΜΕΛΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ/

Count
% W jthin ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕ
% of Total

3 ΜΕΛΗ

Count
% within ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕ
% of Total

4 ΜΕΛΗ

Count
% within ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕ
% of Total

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡ; Count
ΑΠΟ 4 ΜΕΛΗ % wjthin ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕ

% of Total
Total

Count
% within ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕ

2,00

3,00

4,00

6,00

Total

5

16

11

7

8

1

48

10,4%
1,8%

33,3%
5,8%

22,9%
4,0%

14,6%
2,5%

16,7%
2,9%

2,1%
,4%

100,0%
17,4%

9

23

7

15

13

1

68

13,2%

33,8%

10,3%

22,1%

19,1%

1,5%

100,0%

3,3%

8,3%

2,5%

5,4%

4,7%

,4%

24,6%

12

24

9

34

21

100

12,0%

24,0%

9,0%

34,0%

21,0%

100,0%

4,3%

8,7%

3,3%

12,3%

7,6%

13

8

3

12

15

9

60

21,7%

13,3%

5,0%

20,0%

25,0%

15,0%

100,0%

4,7%

2,9%

1,1%

4,3%

5,4%

3,3%

21,7%

39

71

30

68

57

11

276

14,1%

25,7%

10,9%

24,6%

20,7%

4,0%

100,0%

/

ρ= 0,000 Cramer’s V=0,244

5,00

/

36,2%

374

ΠΙΝΑΚΑΣ 11
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΣΕΩΝ
1,00
ΕΙΣΟΔΗΜ/ ΕΩΣ 250.000 ΔΡ. Count
% within ΕΙΣΟΔ
% of Total
ΑΠΟ 250.000 450.000 ΔΡΧ

Count
% Wjthin ΕΙΣΟΔ
% of Total

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
450.000 ΔΡΧ

Count
%within ΕίΣΟΔ
% of Total

Total

Count
% within ΕΙΣΟΔΗΜ
% of Total

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

36

9

1

5

7

62,1%
12,9%

15,5%
3,2%

1,7%

8,6%
1,8%

12,1%
2,5%

,4%

58

100,0%
20,8%

74

26

37

10

8

155

47,7%

16,8%

23,9%

6,5%

5,2%

100,0%

26,5%

9,3%

13,3%

3,6%

2,9%

55,6%

39

8

17

2

66

59,1%

12,1%

25,8%

3,0%

100,0%

14,0%

2,9%

6,1%

7%

23,7%

149

43

55

15

17

279

53,4%
53.4%

15,4%
15.4%

19,7%
19.7%

5,4%
5.4%

6,1%
6.1%

100,0%
100.0%

p= 0,002 Cramer’s V=0,210

ΠΙΝΑΚΑΣ 12
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2,00
3,00
4,00

1,00
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑ Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥ
% of Total
ΛΥΚΕΙΙΟ

ΑΕΙ -ΤΕΙ

Total

5,00

Total

22

12

6

2

42

52,4%
7,4%

28,6%
4,0%

14,3%
2,0%

4,8%

100,0%
14,1%

,7%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥ
% of Total

48

16

1

10

3

78

61,5%
16,1%

20,5%
5,4%

1,3%

12,8%
3,4%

3,8%
1,0%

100,0%
26,2%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥ
% of Total

90

44

30

14

178

50,6%
30,2%

24,7%
14,8%

16,9%
10,1%

7,9%
4,7%

100,0%
59,7%

160

72

37

26

3

298

53,7%
53,7%

24,2%
24,2%

12,4%
12,4%

8,7%
8,7%

1,0%
1,0%

100,0%
100,0%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥ
% of Total

p= 0,003 Cramer’s V=0,199

,3%

375

ΠΙΝΑΚΑΣ 13
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1,00

2,00

3,00

4,00

Total

5,00

39

58

17

16

29,8%
13,1%

44,3%
19,5%

13,0%
5,7%

12,2%
5,4%

34
53,1%

16

6
9,4%
2,0%

64
100,0%

1 1 ,4%

25,0%
5,4%

8
12,5%
2,7%

21,5%

Count
% within ΕΠΑΓΓΕΛ
% of Total

2

10

1

4

17

11,8%

58,8%

5,9%

23,5%

100,0%

,7%

3,4%

,3%

1,3%

5,7%

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ Count
% within ΕΠΑΓΓΕΛ
% of Total

3

21

11

35

8,6%

60,0%

31,4%

100,0%

1,0%

7,1%

3,7%

11,8%

ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤ/ Count
% within ΕΠΑΓΓΕΛ
% of Total

19

16

1

14

50

38,0%

32,0%

2,0%

28,0%

100,0%

6,4%

5,4%

,3%

4,7%

97

121

25

53

1

297

32,7%

40,7%

8,4%

17,8%

,3%

100,0%

on/

d

ΕΠΑΓΤΕΛΜ/ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Count
% within ΕΠΑΓΓΕΛ
% of Total

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
Count
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ % wjthin ΕΠΑΓΓΕΛ
% of Total
ΑΓΡΟΤΕΣ

Total

Count
% within ΕΠΑΓΓΕΛ
Q/

f T i l

ΟΛ

τη/

Λ Λ

τη/

η

jn/

Λ

ι

ηη/

1
,8%
,3%

131

100,0%
44,1%

16,8%

ρ= 0,000 Cramer’s V=0,200
ΠΙΝΑΚΑΣ 14
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
0X1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ* ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΙΟ

ΑΕΙ -ΤΕΙ

Total

p= 0,000 Cramer’s V=0,258

ΝΑΙ

Total

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*
% of Total

25

17

42

59,5%

40,5%

100,0%

8,4%

5,7%

14,1%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*
% of Total

67

13

80

83,8%

16,3%

100,0%

22,5%

4,4%

26,8%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*
% of Total

97

79

176

55,1%

44,9%

100,0%

32,6%

26,5%

59,1%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*

189

109

298

63,4%

36,6%

100,0%

% of Total

63,4%

36.6%

100,0%

Λ/ Ι

nn/

376

ΠΙΝΑΚΑΣ 15
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΓΝΩΣΗ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
ΓΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
ΟΧΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ* ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΙΟ

ΑΕΙ -ΤΕΙ

Total

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*
% of Total

ΝΑΙ

Total

39

3

92,9%
13,0%

7,1%
1,0%

42
100,0%
14,0%

54

26

80

32,5%
8,7%

100,0%
26,7%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*
% of Total

67,5%
18,0%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*
% of Total

150

28

178

84,3%
50,0%

15,7%
9,3%

100,0%
59,3%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*
% of Total

243

57

300

81,0%

19,0%

100,0%

81 0%

1 9 η%

1 on 0%

ρ= 0,001 Cramer’s V=0,220
ΠΙΝΑΚΑΣ 16
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΥΜΜΕΤΟ
ΕΕΒΑΣΜΟΣ Χ Η ΣΤΟΥΣ
ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ
TO
ΛΗΨΗΣ
ΓΝΩΣΗ,
ΠΕΡΙΒΑΛ
ΛΠΟΦΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ
ΟΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΦΥΛΟ ΓΥΝΑΙΚΑ Count
% within ΦΥΛ
% of Total

Total

Total

11

53

45

10

3

122

9,0%

43,4%

36,9%

8,2%

2,5%

100,0%

4,1%

19,6%

16,6%

3,7%

1,1%

45,0%

ΑΝΔΡΑΣ Count
% within ΦΥΛ
% of Total

12

47

56

19

15

149

8,1%
4,4%

31,5%
17,3%

37,6%
20,7%

12,8%
7,0%

10,1%
5,5%

100,0%
55,0%

Count
% within ΦΥΛ

23

100

101

29

18

271

8,5%

36,9%

37,3%

10,7%

6,6%

100,0%

8 5%

3fi fl%

37 3%

1 0 7%

fi6%

mn n%

% of Total

ρ= 0,044 Cramer’s V=0,190

377

ΠΙΝΑΚΑΣ 17
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ

Count

% within ΟΙΚΟΓ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*
% of Total

ΜΗ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ Count
% within ΟΙΚΟΓ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*
% of Total
Total

Count
% within ΟΙΚΟΓ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*
% of Total

Σ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΓΩΓΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝ
ΕΚΠΑΙΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΦΙΛΙΚΟ ΕΙΑΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛ ΠΕΡΙΒΑΛ ΠΕΡΙΒΑΛΛ ΠΕΡΙΒΑΛ
ΚΟ
ΣΥΝΔΙΑΣ
ΛΟΝ
ΛΟΝ
Ν
ΛΟΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛ
ΜΟΣ
Total
2
3
21
15
14
130
185
1,1%

1 ,6%

11,4%

8,1%

7,6%

70,3%

100,0%

,7%

1,0%

7,2%

5,1%

4,8%

44,4%

63,1%

6

13

1

3

8

77

108

5,6%

12,0%

,9%

2,8%

7,4%

71,3%

100,0%

2,0%

4,4%

,3%

1,0%

2,7%

26,3%

36,9%

8

16

22

18

22

207

293

2,7%

5,5%

7,5%

6,1%

7,5%

70,6%

100,0%

2,7%

5,5%

7,5%

6,1%

7,5%

70,6%

100,0%

ρ= 0,000 Cramer’s V=0,328
ΠΙΝΑΚΑΣ 18
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΟΧΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ*

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΑΓΡΟΤΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

Total

ΝΑΙ

Total

Count
% within ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ*
% of Total

4

127

131

3,1%
1 ,3%

96,9%
42,3%

100,0%
43,7%

Count
% within ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ*

3

63

66

4,5%

95,5%

100,0%

% of Total

1 ,0%

21,0%

22,0%

Count
% within ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ*
% of Total

7

10

17

41,2%
2,3%

58,8%
3,3%

100,0%
5,7%

Count
% within ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ*
% of Total

4

32

36

11,1%
1 ,3%

88,9%
10,7%

100,0%
12,0%

Count
% within ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ*

7

43

50

14,0%

86,0%

100,0%

% of Total

2,3%

14,3%

16,7%

Count
% within ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ*
% of Total

25

275

300

8,3%
8,3%

91,7%
91,7%

100,0%
100,0%

ρ= 0,000 Cramer’s V=0,329

378

ΠΙΝΑΚΑΣ 19
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑ Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥ
% of Total
ΛΥΚΕΙΙΟ

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥ
% of Total

ΑΕΙ -ΤΕΙ

Total

0Ι
ΠΟΛΙΤΙΣΤ
ΦΟΡΕΙΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΖ
ΟΥΝ
ΚΑΛΥΤΕΡ
ΤΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΟ ΜΕΣΩ
ΛΙΕΣ
Κ.Π.Ε.
2
4
5,4%
10,8%

ΟΙ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΣ
ΣYMMETEX ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ
ΟΧΙ , ΓΙΑΤΙ
Τ Α ΠΙΟ
Σ ΕΧΟΥΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ
ΣΥΝΕΙΔΗΤ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΝΤΟΝΟ
ΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚ
ΑΤΟΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
17
3
11
45,9%
8,1%
29,7%

Total
37
100,0%

,7%

1 ,5%

6,3%

1,1%

4,1%

13,7%

24
32,4%

10
13,5%

21
28,4%

15
20,3%

4

5,4%

74
100,0%

8,9%

3,7%

7,7%

5,5%

1 ,5%

27,3%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥ

79
49,4%

24
15,0%

23
14,4%

32
20,0%

2
1,3%

160
100,0%

% of Total

29,2%

8,9%

8,5%

1 1 ,8%

,7%

59,0%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥ

105
38,7%

38
14,0%

61
22,5%

50
18,5%

17
6,3%

271
100,0%

ρ= 0,000 Cramer’s V=0,366
ΠΙΝΑΚΑΣ 20
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 250.000 ΔΡΧ Count
% within ΕΙΣΟΔΗΜΑ
% of Total
ΑΠΟ 250.000 450.000 ΔΡΧ

Count
% wjthjn ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
450.000 ΔΡΧ

Count
% Wjthin ΕΙΣΟΔΗΜΑ

% of Total

% of Total
Total

Count
% within ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ρ= 0,001 Cramer’s V=0,233

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔ
ΡΑΣΗ
ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ
ΜΕΣΩ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜ ΕΚΔΗΛΩΣ ΠΙΕΣΗ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚ
ΜΑΤΩΝ
ΕΩΝ
ΤΩΝ ΜΜΕ
ΗΣΗΣ ΚΑΙ
8
10
15
26
12,9%
16,1%
24,2%
41,9%

ΣΥΝΔΙΑΣ
ΜΟΣ
3
4,8%

Total
62
100,0%

3,2%

4,0%

6,0%

10,4%

1 ,2%

24,7%

16
1 1 ,6%

25
18,1%

21
15,2%

57
41,3%

19
13,8%

138
100,0%

6,4%

10,0%

8,4%

22,7%

7,6%

55,0%

6
1 1 ,8%

9
17,6%

19
37,3%

17
33,3%

51
100,0%

2,4%

3,6%

7,6%

6,8%

20,3%

30
12,0%

44
17,5%

102
40,6%

39
15,5%

251
100,0%

36
14,3%

379

ΠΙΝΑΚΑΣ 21
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ ΠΙΕΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΣΑΠΙΕΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ryiw count

% within ΕΚΠΑΙΔΕ
% of Total

Total

ΑΛΛΑΓΗ
ΗΠΙΕΣ ΥΠΟΜΝ ΔΥΝΑΜΙΚΕ ΣΤΑ
ΑΠΟΧΗ
ΔΙΑΜΑ MATA
ΚΙΝΗΤΟΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛ ΠΙΕΣΗ
ΧΡΗΣΗ
Ο ΘΕΜΑΤ ΜΕΣΟΜΜΕ ΠPOIONT
ΡΙΕΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΣΕΙΣ
ΚΑ
22
1
3
5
5 Dh

ΑΞΙΟΠ
ΗΠΙΩΝ
ΜΟΡΦΩΝ ΣΥΝΔΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΣ
Total
Σ
3
39
7,7% 100,0%

56,4%

2,6%

7,7%

12,8%

12,8%

7,5%

,3%

1 ,0%

1 ,7%

1 ,7%

1 ,0%

13,4%

6
7,5%

6
7,5%

27
33,8%

4
5,0%

9
11,3%

5
6,3%

5
6,3%

18
22,5%

80
100,0%

ΛΥΚΕΙΙΟ

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕ
% of Total

2,1%

2,1%

9,2%

1 ,4%

3,1%

1 ,7%

1,7%

6,2%

27,4%

ΑΕΙ -ΤΕΙ

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕ

12
6,9%

22
12,7%

37
21,4%

22
12,7%

12
6,9%

13
7,5%

6
3,5%

49
28,3%

173
100,0%

% of Total

4,1%

7,5%

12,7%

7,5%

4,1%

4,5%

2,1%

16,8%

59,2%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕ

40
13,7%

29
9,9%

67
22,9%

31
10,6%

26
8,9%

18
6,2%

11
3,8%

70
24,0%

292
100,0%

% of Total

13,7%

9,9%

22,9%

10,6%

8,9%

6,2%

3,8%

24,0%

100,0%

ρ= 0,000 Cramer’s V=0,390

ΠΙΝΑΚΑΣ 22
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟ ΑΙΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΔΕΝ

ΣΥΝΟΑΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ
ΥΠΑΛΑΗΛΟΙ

10
(7,6%)

ΕΑΕΥθΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

5
(7,6%)

61
(92,4%)

66
(100%)

ΑΓΡΟΤΕΣ

6
(35,3%)

11
(64,7%)

17
(100%)

36
(100%)

36
(100%)

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

7
(14%)

121
(92,4%)

42
(84%)

131
(100%)

1
(2%)

50
( 1 00%)

380

ΠΙΝΑΚΑΣ 23
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ

AN EXOY1N

ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ

ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ

ΑΝ ΛΕΝ

ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΜΕΛΩΝ

ΣΩΣΤΗ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΒΟΑΗ

ΥΠΟΚΙΝΗΤΕΣ

ΑΛΛΑ

ΕΝΑΙΑΦΕΡΟΝ

ΣΥΝΌΑΟ

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

1-2 ΜΕΛΗ

3 ΜΕΛΗ

3

20

16

5

44

(6,8%)
10
(14,3%)

(45,5%)

(36,4%)

(11,4%)

(100%)

32

5

17

6

70

(45,7%)

(7,1%)
18
(21,8%)

(24,3%)

(8.6%)

(100%)

22

1

83

(26,5%)

(1,2%)

(100%)
61
(100%)

4 ΜΕΛΗ

42
(50,6%)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

2

26

3

27

3

ΑΠΟ 4 ΜΕΛΗ

(3,3%)

(42,6%)

(4,9%)

(44,3%)

(4,9%)

ΠΙΝΑΚΑΣ 24
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΓΝΩΣΗ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
ΓΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*

ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΙΟ

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*

39
92,9%

3
7,1%

42
100,0%

% of Total

13,0%

1,0%

14,0%

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*

54
67,5%

26
32,5%

80
100,0%

18,0%

8,7%

26,7%

150
84,3%

28
1 5,7%

178
100,0%

50,0%

9,3%

59,3%

243
81,0%

57
19,0%

300
100,0%

R1 η%

190%

1000%

% of Total
ΑΕΙ -ΤΕΙ

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*
% of Total

Total

Count
% within ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*
% of Total

ρ= 0,001 Cramer’s V=0,220

Total

381

ΠΙΝΑΚΑΣ 25
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ

ΟΙΚΟΓ ΚΑΤΑΣΤ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ

Count
% within ΟΙΚΟΓ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*
% of Total

ΣΥΜΜΕΤΟ
ΣΕΒΑΣΜΟ
Η ΣΤΟΥΣ
ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ
ΧΩΡΟΥΣ
ΤΟ
ΛΗΨΗΣ
ΓΝΩΣΗ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛ ΑΠΟΦΑΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦ
Ν
Ν
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ
ΟΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
17
59 Ν
49
25
17

% of Total
Total

Count
% within ΟΙΚΟΓ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*

167

10,2%

35,3%

29,3%

15,0%

10,2%

100,0%

6,3%

21,8%

18,1%

9,2%

6,3%

61 ,6%

6

41

52

4

1

104

5,8%
2,2%

39,4%
15,1%

50,0%
19,2%

3,8%
1 ,5%

1 ,0%
,4%

100,0%
38,4%

23

100

101

29

18

271

8,5%

36,9%

37,3%

10,7%

6,6%

100,0%

ΜΗ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝ( Count
% within ΟΙΚΟΓ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*

Total

ρ= 0,000 Cramer’s V=0,302
ΠΙΝΑΚΑΣ 26
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ- ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Count
% within ΕΠΑΓΓΕΛ
% of Total

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
Count
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕ % within ΕΠΑΓΓΕΛ
% of Total
ΑΓΡΟΤΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛ
ΑΓΩΓΗΣ
ΟΙΚΟΓΕ
ΕΚΠΑΙΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΦΙΛΙΚΟ Ν
ΕΙΑΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚ Ε
ΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΔΙΚΑΛ/
ΠΕΡΙΒΑ ΠΕΡΙΒΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛ ΠΕΡΙΒΑ
ΚΟ
ΣΥΝΔΙΑΣ
ΛΟΝ
ΛΟΝ
Ν
ΛΟΝ
ΠEPIBAΛ
ΜΟΣ
Total
4
15
7
8
96
130
3,1%
1 1 ,5%
5,4%
6,2%
73,8% 100,0%
1 ,4%

5,1%

2,4%

1
1,6%

5
8,2%

1
1 ,6%

4
6,6%

,3%

1,7%

,3%

1 ,4%

Count
% within ΕΠΑΓΓΕΛ

3
17,6%

% of Total

1 ,0%

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ Count
% within ΕΠΑΓΓΕΛ
% of Total
ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤ Count
% within ΕΠΑΓΓΕΛ
Total

2,7%

32,8%

44,4%

50
82,0%

61
100,0%

17,1%

20,8%

1
5,9%

13
76,5%

17
100,0%

,3%

4,4%

5,8%

5
13,9%

3
8,3%

10
27,8%

18
50,0%

36
100,0%

1,7%

1 ,0%

3,4%

6,1%

12,3%

3
6,1%

8
16,3%

1
2,0%

4
8,2%

3
6,1%

30
61 ,2%

49
100,0%

% of Total

1 ,0%

2,7%

,3%

1 ,4%

1 ,0%

10,2%

16,7%

Count
% within ΕΠΑΓΓΕΛ

8
2,7%

16
5,5%

22
7,5%

18
6,1%

22
7,5%

207
70,6%

293
100,0%

% of Total

2,7%

5,5%

7,5%

6,1%

7,5%

70,6%

100,0%

ρ= 0,000 Cramer’s V=0,245

382

ΠΙΝΑΚΑΣ 27
ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1,00
ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Count
% within ΤΥΠΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ
% of Total
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Total

Count
% within ΤΥΠΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ
% of Total

2,00

Total

4,00

5

6

12

50

54,0%
38,6%

10,0%
7,1%

12,0%
8,6%

24,0%
17,1%

100,0%
71,4%

13

4

1

2

20

65,0%

20,0%

5,0%

10,0%

100,0%

18,6%

5,7%

1 ,4%

2,9%

28,6%

40

9

7

14

70

57,1%
57,1%

12,9%
12,9%

10,0%
10,0%

20,0%
20,0%

100,0%
100,0%

Count
% within ΤΥΠΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ
% of Total

3,00

27

p= 0,039 Cramer΄s V=0,319

ΠΙΝΑΚΑΣ 28
ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
1,00
ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧ Count
% within ΤΥΠ
ΟΜΑΔΑΣ
% of Total

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ count
% within ΤΥΠ
ΟΜΑΔΑΣ
% of Total
Total

Count
% within ΤΥΠ
ΟΜΑΔΑΣ
% of Total

p= 0,026 Cramer’s V=0,430

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

6,00

15

11

17

6

1

50

30,0%

22,0%

34,0%

12,0%

21,7%

15,9%

24,6%

8,7%

3

3

5

3

4

15,8%

15,8%

26,3%

15,8%

21,1%

4,3%

4,3%

7,2%

4,3%

5,8%

1 ,4%

27,5%

18

14

22

9

4

2

69

26,1%

20,3%

31,9%

13,0%

5,8%

2,9% 100,0%

26,1%

20,3%

31,9%

13,0%

5,8%

2,9% 100,0%

2,0% 100,0%
1 ,4%

72,5%

1

19

5,3% 100,0%

383

ΠΙΝΑΚΑΣ 29
ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ- ΤΡΟΠΟΙ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΙΕΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΣΥΜΕΤΟΧ
Η
ΣΕ
ΠΡΩΤΟΒΟ
ΥΛΙΕΣ
Count
% within ΤΥΠ
ΟΜΑΔΑΣ
% of Total

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΕΣ:

ρ= 0,017

count

ΥΛΟΠΟΙΗΣ
Η
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛ/
ΧPHΣH
ΚΗΣ ΑΓΩΓ ΜΜΕ
ΑΓΩΓΗΣ
5
1

ΚΑΤΑΨΗ
ΦΙΣΗ
ΚOMMAT
ΩΝ

Total

ΜΕΣΑ
ΑΠΟ
ΔΥΝΑΜΙΚ
ΚΙΝΗΤΟΠΟ ΣΥΝΔΙ
ΑΣΜΟΣ
ΙΗΣΕΙΣ

15

6

8

15

50

10,0%

2,0%

30,0%

12,0%

16,0%

30,0%

100,0%

7,1%

1 ,4%

21,4%

8,6%

1 1 ,4%

21,4%

71,4%

3

3

3

3

20

2

6

% within ΤΥΠ
ΟΜΑΔΑΣ
% of Total

10,0%

30,0%

15,0%

15,0%

15,0%

15,0%

100,0%

2,9%

8,6%

4,3%

4,3%

4,3%

4,3%

28,6%

Count
% within ΤΥΠ
ΟΜΑΔΑΣ

10,0%

11

18

70

15,7%

25,7%

100,0%

7

7

9

18

10,0%

12,9%

25,7%

Cramer’s V=0,444

ΠΙΝΑΚΑΣ 30
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΟΝΤΕΛΟΥ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΦΥΛΟ

ΓΥΝΑΙΚΑ

Count
% within ΦΥΛΟ
% of Total

2
15,4%
10,0%

11
84,6%
55,0%

13
100,0%
65,0%

ΑΝΔΡΑΣ

Count
% within ΦΥΛΟ

1
14,3%

6
85,7%

7
100,0%

5,0%

30,0%

35,0%

3
15,0%
15,0%

17
85,0%
85,0%

20
100,0%
100,0%

% of Total
Total

Total

Count
% within ΦΥΛΟ
% of Total

ρ= 0,050 Cramer’s V=0,015
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ΠΙΝΑΚΑΣ 31
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΚΑΛΗ
9

4

13

69,2%

30,8%

100,0%

% of Total
Count

45,0%
4

20,0%
3

65,0%
7

% within ΦΥΛΟ

57,1%

42,9%

100,0%

20,0%
13

15,0%
7

35,0%
20

% within ΦΥΛΟ

65,0%

35,0%

100,0%

% of Total

65,0%

35,0%

100,0%

ΓΥΝΑΙΚΑ Count
% within ΦΥΛΟ
ΑΝΔΡΑΣ

Total

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ

% of Total
Τotal Count

ρ= 0,050 Cramer’s V=0,l 21

ΠΙΝΑΚΑΣ 32
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΥΛΟ ΓΥΝΑΙΚΑ

Count
% within ΦΥΛΟ
% of Total

ΑΝΔΡΑΣ

Count
% within ΦΥΛΟ
% of Total

Total

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
ΚΑΛΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΟΝ
ΜΕ ΤΟΥΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣ
Η
ΝΤΕΣ
ΝΤΕΣ
ΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ
7
1
3
2
53,8%
15,4%
7,7%
23,1%
35,0%
10,0%
5,0%
15,0%

Count
% within ΦΥΛΟ
% nf Tntal

ρ= 0,048

Cramer’s V=0,290

5

1

1

71 ,4%
25,0%

14,3%
5,0%

14,3%
5,0%

12

60,0%
RD η%

2
10,0%
1 η η%

2

4

10,0%
1 η η%

20,0%
9η η%

Total
13
100,0%
65,0%
7
100,0%
35,0%
20
100,0%
1 ηη η°/η
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ΠΙΝΑΚΑΣ 33
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΓΥΝΑΙΚΑ Count
% within ΦΥΛΟ
% of Total
ΑΝΔΡΑΣ
Count
% within ΦΥΛΟ
% of Total
Total Count
% within ΦΥΛΟ
% of Total

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

8
61,5%
40,0%
3
42,9%
15,0%
11
55,0%
55,0%

Total

ΟΥΔΕΤΕΡΟ
2

3

15,4%

23,1%

10,0%
3
42,9%
15,0%

15,0%
1
14,3%
5,0%
4

5
25,0%
25,0%

20,0%
20,0%

13
100,0%
65,0%
7
100,0%
35,0%
20
100,0%
100,0%

ρ= 0,037 Cramer’s V=0,303

ΠΙΝΑΚΑΣ 34
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ME TO ΜΟΝΤΕΛΟ

ΦΥΛΟ

ΓΥΝΑΙΚΑ

Count
% within ΦΥΛΟ
% of Total

ΑΝΔΡΑΣ

Count
% within ΦΥΛΟ
% of Total

Total

Count
% within ΦΥΛΟ
% of Total

ρ= 0,047 Cramer’sV=0,061

ΑΠΟΤΕΛΕΣ
MATIKO
8
61,5%
40,0%

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΣΤΗΝ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ
ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ

ΜΠΟΡΟΥΣΕ
ΝΑ ΕΧΕΙ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3

2

13

23,1%
15,0%

15,4%
10,0%

100,0%
65,0%

ΘΑ

Total

4

2

1

7

57,1%
20,0%

28,6%
10,0%

14,3%
5,0%

100,0%
35,0%

12

5

3

20

60,0%
60,0%

25,0%
25,0%

15,0%
15,0%

100,0%
100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 35

Rotated Component Matrix
Component

Φύλο
Προστασία Δημόσιας Υγείας
Τουριστική Ανάπτυξη
Τρύπα 'Οζοντος
Μόλυνση ποταμών, Λιμνών,
Ακτών
Απορρίμματα
Χρήση Φυτοφαρμάκων
Οικολογική Κίνηση Πάτρας
Οικογένεια
Μ.Μ.Ε.
Εκπαίδευση
Κοινωνικές Πρωτοβουλίες
Ατομικές Πρωτοβουλίες
Περιβαλλοντική Αγωγή και
Πολιτιστικοί Φορείς
Υλοποίηση Προγραμμάτων
Τομέας Ανθρώπινης
Δραστηριότητας και Εμπειρίες
Περιβαλλοντικής Αγωγής
Τρόποι - Μέσα πίεσης
Χαρακτηριστικά
Περιβαλλοντικά Υπεύθυνου
Πολίτη
Περιβαλλοντικά Προβλήματα
Α κρατάς
Ραδιενεργά Απόβλητα
Διαταραχές Οικοσυστήματος
Πυρκαγιές Λάσων
Φαινόμενο Θερμοκηπίου
Υπερπληθυσμός γης
ΊΙχο-ατμοσφαιρική Ρύπανση
Green Peace
Ε.Κ.Β.Υ.
Συμβολή Οικολογικών
Οργανώσεων

Ι

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.734Ε-03
-5,248Ε-02
8.987Ε-02
-,307
2.395Ε-02

,203
-2,341 Ε-02
-6,390Ε-02
-2.738Ε-02
-2,063 E-Q3

,369
-3,842Ε-03
-9.870Ε-02
-9,391 Ε-02
1.654Ε-03

-1.955Ε-02
-8,ΟΟΟΕ-02
-,123
5.275Ε-02
-,103

,447
,180
9.033Ε-02
,128
-,117

-6.674Ε-02
-,159
-,338
,105
,9,932Ε-02

-4.613Ε-02
-,155
1.732Ε-02
,476
-6.915Ε-02

-,226
,667
,225
-,168
-,111

-7,928Ε-02
4.624Ε-02
-,132
,251
,136

-,271
3,1 81 Ε-02
5.945Ε-02
1,1 63 Ε-02
,797

-,160
-9,109Ε-02
,271
2.096Ε-02
4,093 Ε-02
-,164
,231
,256
9,242Ε-02

,216
,169
,174
,800
7.633Ε-02
,329
-,654
7,180Ε-02
2.159Ε-02

,433
-5.918Ε-02
7.526Ε-02
9.514Ε-03
,151
-,216
2.576Ε-03
,384
3,905Ε-02

-,111
-,123
-9.067Ε-02
-3.925Ε-02
,332
,293
-3,222Ε-02
-,661
,160

,188
-,509
7.718Ε-02
-,135
,446
-4.975Ε-02
-4, 191 Ε-02
-6.378Ε-02
-,173

7.380Ε-02
,159
,175
-,107
-,251
-.122
-2,951 Ε-02
-Ι.410Ε-02
8.254Ε-02

-326
8.336Ε-02
,607
,112
-,233
-1.670Ε-02
,124
8.234Ε-02
9,425Ε-02

-7,849Ε-02
,409
-,101
9.Ι85Ε-03
-3,298Ε-02
-,346
-6.152Ε-02
3.923Β-03
,744

-,254
1,749Ε-02
-,223
-4.348Ε-02
-,188
,386
-5.612Ε-03
-,177
7,7 Π Ε-02

,159
-,150
,107
-6.537Ε-02
9,901Ε-03
,108
6,876Ε-02
-5.309Ε-02

-8,689Ε-02
6.742Ε-02

6,975Ε-02
-,249

4,019Ε-02
-9.820Ε-02

8,667Ε-02
-9.471Ε-03

-,144
,560

,646
-2,663 Ε-02

-1.198Ε-03
,126

4,485Ε-02
,127

-,124
,106

-4,6741·:-02
-7,8661·:-02

-4,656£-02
,285

-,190
,340

-,113
-,402

3,643Ε-02
-,152

,247
-,191

-8.763Ε-02
,173

,582
9,035Ε-02

4.600Ε-02
-,370

,182
-6,526Ε-02

,119
-,128

-8,386Ε-02

-,457

,137

-,179

-7,915Ε-02

-,199

,156

-1.457Ε-03

8,931 Ε-02

-,266

-7.540Ε-02
,546
-,221
-,300
,128
-4,106Ε-02
-4.259Ε-02
,217
4,190Ε-02

-,290
-,193
,229
-3.852Ε-02
-9,112Ε-02
5.137Ε-02
-7,431 Ε-02
,123
9,371Ε;,-02

,230
-,203
-4,158Ε-02
-,423
2.973Ε-02
,148
-,148
,546
,189

-9.202Ε-02
-,168
9.575Ε-02
4.102Ε-02
,593
-,144
-,514
,118
-7,566Ε-02

1.737Ε-03
5,097Ε-02
-,128
,140
-,114
-4.274Ε-02
,162
-,129
2.427Ε-02

,241
7,233Ε-02
-,597
,349
,187
-.139
2,835Ε-02
4.345Ε-02
-7,505Ε-03

,284
-,388
2.609Ε-02
,348
-2,851 Ε-02
-,212
-5J65E-02
-,258
-6.105Ε-02

-,166
,107
3.806Ε-02
-,190
-,105
-7.290Ε-02
-,358
-,134
-1,960Ε-02

5,5 13 Ε-02
-,302
3,462Ε-02
,160
9.070Ε-02
-7.848Ε-03
,126
,299
-,708

-,361
-6.845Η-04
-7,367Ε-02
-,182
,134
-,278
-3.728Ε-02
-5.054Ε-02
-8,941 Ε-02

-U04E-02

387

388
Νομοθεσία

Τοπική Αυτοδιοίκηση και
Ιίεριβαλλοντική Αγωγή
Ευαισθητοποίηση Πολιτών
W.W.F.
Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων Κορινθιακού
Οικολογική Κίνηση Καλαμάτας
Εταιρία Προστασίας Χελώνας
Γνώση, Πληροφόρηση και
Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα
Μείωση Φυσικών Πόρων
Ηλικία
Εκπαίδευση
Εισόδημα
Επάγγελμα
Οικογενειακή Κατάσταση
Αριθμός Μελών Οικογένειας

-,215
,119

-,535
-,325

-,326
,167

,267
1,518Ε-02

-4,402Ε-02
-,379

,375
-,129

-8.433Ε-02
,116

,238
,195

-6.025Ε-02
,500

-,105
2,453Ε-02

9,093 Ε-02
,113
-,170

,198
3,006Π-03
,221

3.555Ε-02
4.863Ε-02
-1,913Ε-02

-4.984Ε-02
-4.568Ε-02
,570

,221
,142
,267

,282
,258
-,162

-4,955Ε-02
-,602
,129

,206
-,139
,105

,407
,138
,133

-,378
,307
4.780Ε-02

1,857Ε-02
,686
-,339

4,737-02
-7,365Ε-03
6.105Ε-02

4.424Ε-03
,174
,182

-5,540Ε-02
,106
,279

,598
-2,909Ε-02
4,684Ε-02

6,028Ε-02
-,120
,134

,169
-6.564Ε-02
8,847Ε-02

4.Ι47Ε-02
-,209
,128

-,136
,161
-,217

-2,443Ε-02
7,207Η-02
,478

,449
-,130
,515
,261
-,666
-7.693Ε-02
-,201

-1.235Ε-02
-4,636Ε-02
9.574Ε-02
5.652Ε-02
6,3 11 Ε-02
,297
-,339

5,407Ε-04
,771
-,126
,209
4.380Ε-02
-,614
-3.491Ε-03

,465
-5,1 51 Ε-02
-7.836Ε-02
-,296
6.667Ε-02
2.069Ε-02
,400

3.364Ε-02
1.180Ε-02
,460
,251
-,102
2, 161 Ε-02
,118

1.043Ε-03
4,971 Ε-02
,185
,418
-5,505Ε-02
-,360
,297

,110
,119
5J47E-02
,150
-1.207Ε-03
,104
7,083Ε-02

-,105
6.171Ε-02
1.945Ε-02
6.034Ε-02
-,206
-,144
-3,390Ε-02

-5,6 1 3 Ε-02
-,169
,230
,177
5,374Ε-02
6,841 Ε-02
-,411

-,187
-,110
,149
,351
3,701 Ε-02
-3,330Ε-02
1.557Ε-02

389

ΠΙΝΑΚΑΣ 36

Total Variance Explained
initial Eigenvalues

Component

Total

1

Extraction Sums of Squared Loadings

%of

Cumulative
%

Total

% of

Comulative
%

3,529

Variance
8,206

8,206

3,529

Variance
8,206

8,206

2

3,068

7,134

15,341

3,068

7,134

15,341

3

2,775

6,454

21,794

2,775

6,454

21,794

4

2,519

5,859

27,653

2,519

5,859

27,653

5

2,327

5,412

33,065

2,327

5,412

33,065

6

2,050

4,767

37,832

2,050

4,767

37,832

7

1,954

4,544

42,377

1,954

4,544

42,377

8

1,862

4,329

46,706

1,862

4,329

46,706

9

1,780

4,141

50,846

1,780

4,141

50,846

10

1,526

3,550

54,396

1,526

3,550

54,396

