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Abstract: The purpose of this paper is to examine the knowledge and perceptions of students
of third class graduate schools in the city of Drama about the environment, energy and climate
change. The research tool used for data collection was a questionnaire and consisted of
questions open and closed type. The sample was 511 students of the third class of all schools
in the city of Drama of whom received a total of 453 fully completed questionnaires. The
results showed that approximately one third of the students had partial knowledge about the
issue of climate change and environmental protection. Moreover, the perception of students
on environmental issues is deemed satisfactory, and this is mainly due to the influence of
television and Internet. Schools must have environmental education programs in such a way
that students to gain more knowledge and sharpen their perception and their positive attitude
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towards environmental problems. The application of appropriate environmental education
programs in schools across the country is essential to students gain insights into climate
change and environmental protection and additionally implement.
Keywords: Energy, climate change, Environmental protection, Environmental education
Περίληψη: Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει τις γνώσεις και τις αντιλήψεις των
μαθητών/τριών της Τρίτης Τάξης Λυκείου σχολείων της πόλης της Δράμας για το
περιβάλλον, την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Το ερευνητικό εργαλείο που
χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων ήταν το ερωτηματολόγιο και αποτελείτο
από ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου. Το δείγμα της έρευνας ήταν οι 511 μαθητές και
μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου όλων των σχολείων της πόλης της Δράμας από τους οποίους
λήφθηκαν συνολικά 453 πλήρως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Τα αποτελέσματα της
έρευνας κατέδειξαν ότι περίπου το 1/3 των μαθητών/τριών είχε εν μέρει γνώση για το θέμα
της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η δε αντίληψή τους για τα
περιβαλλοντικά θέματα κρίνεται ως ικανοποιητική, κι αυτό δε οφείλεται κυρίως στην
επίδραση της τηλεόρασης και του Διαδικτύου. Θα πρέπει, όμως, να εφαρμοστούν στα
σχολεία κατάλληλα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης προκειμένου οι μαθητές να
αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις και να οξυνθεί η αντίληψή τους και η θετική τους στάση
απέναντι σε περιβαλλοντικά προβλήματα. Η εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία της χώρας κρίνεται απαραίτητη προκειμένου οι
μαθητές/τριες να αποκτήσουν πιο σαφείς γνώσεις για την κλιματική αλλαγή και την
προστασία του περιβάλλοντος και επιπλέον να τις εφαρμόσουν.
Λέξεις κλειδιά: Ενέργεια, Κλιματική αλλαγή, Προστασία περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική
εκπαίδευση.

Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται το ζήτημα των γνώσεων, αντιλήψεων των
τελειοφοίτων μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Σχολείων της Δράμας για τo
περιβάλλον, την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Το θέμα αυτό είναι αρκετά σημαντικό
καθώς οι μαθητές της τελευταίας τάξης του Λυκείου, οι αυριανοί πολίτες, θα είναι σε θέση να
εφαρμόσουν στην καθημερινή τους ζωή τρόπους ώστε να προστατεύσουν το περιβάλλον.
Επιπλέον μέσα από αυτή την εργασία θα αναδειχθούν και οι ελλείψεις της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό συμβαίνει γιατί οι τελειόφοιτοι
μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι σε θέση να γνωρίζουν όλες τις πληροφορίες
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης καθώς έχουν παρακολουθήσει ό,τι τους παρέχει το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
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Το ζήτημα που επρόκειτο να εξεταστεί είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώς στη σημερινή
εποχή οι περισσότεροι άνθρωποι δεν προστατεύουν το περιβάλλον στο οποίο διαβιούν.
Επίσης ορισμένες από τις διαθέσιμες πηγές ενέργειας, όπως για παράδειγμα το πετρέλαιο,
τείνουν να εξαντληθούν και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει οι άνθρωποι να στραφούν σε νέες
μορφές ενέργειας, που είναι γνωστές ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προκειμένου όμως να
μπορέσουν να τις χρησιμοποιήσουν και γενικότερα να υιοθετήσουν ένα τρόπο ζωής που να
προστατεύει το περιβάλλον θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα κατά τη διάρκεια των
χρόνων εκπαίδευσής τους. Με άλλα λόγια, θεωρείται αναγκαία η ύπαρξη και της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία.

1. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας
Ο Παπαδημητρίου (2006) διεξήγαγε μελέτη στην οποία μελετήθηκαν οι περιβαλλοντικές
στάσεις και η συμπεριφορά των μαθητών Λυκείων και ΤΕΕ του νομού Ροδόπης. Το
μεθοδολογικό εργαλείο της έρευνας ήταν το ερωτηματολόγιο. Η έρευνα είχε στόχο να
εστιάσει «στην καταγραφή των απόψεων μαθητών για το περιβαλλοντικό ζήτημα, για τις
διαστάσεις του και τις πιθανές εξελίξεις στο μέλλον». Επίσης, εξετάστηκε το ζήτημα κατά
πόσο οι στάσεις αυτές μπορούν να μεταβληθούν σε περιπτώσεις όπου η προστασία του
περιβάλλοντος είναι ανταγωνιστική. Τα αποτελέσματα της έρευνάς του έδειξαν ότι οι
μαθητές είχαν θετικές περιβαλλοντικές στάσεις. Υπήρξαν διαφοροποιήσεις μεταξύ των
αγοριών και των κοριτσιών αλλά και μεταξύ των μαθητών του Λυκείου και των μαθητών των
ΤΕΕ. Οι στάσεις αυτές είναι δυνατό να γίνουν ουδέτερες σε περιπτώσεις όπου οι μαθητές
μπαίνουν σε διλήμματα, όπως για παράδειγμα «ανάπτυξη ή προστασία του περιβάλλοντος»;
Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της έρευνας του Παπαδημητρίου (2006) κατέδειξαν ότι
οι μαθητές προασπίζονται ένα υγιές περιβάλλον και αυτό συνεπάγεται ότι θα υπάρχει
καλύτερη ποιότητα ζωής στο μέλλον και ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες δε θα πρέπει να
υπερβαίνουν τα όρια της αντοχής της φύσης καθώς είναι δυνατόν να προκαλέσουν
ανεπανόρθωτες βλάβες στο περιβάλλον και καταστάσεις που δεν είναι δυνατόν να
αντιστραφούν.
Οι Γκούσια – Ρίζου & Σδράλη (2014) διεξήγαγαν έρευνα με σκοπό να ερευνήσουν την
ανάπτυξη του περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος από τους μαθητές και το πώς αυτό
επηρεάζεται από την οικογένεια και το σχολείο. Όπως αποδείχθηκε από την έρευνά τους τόσο
το σχολείο όσο και η οικογένεια είναι ικανοί παράγοντες που διαμορφώνουν τις
περιβαλλοντικές απόψεις των μαθητών. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι δύο
ερευνήτριες είναι ότι θα πρέπει να σχεδιαστούν κατάλληλα περιβαλλοντικά προγράμματα
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της έρευνάς τους
έδειξαν ότι οι κύριοι παράγοντες προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των μαθητών σε
περιβαλλοντικά προγράμματα είναι η βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος καθώς επίσης
και η οργανωμένη δράση. Γι αυτό το λόγο, σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των στάσεων
και των αντιλήψεων για το περιβάλλον διαδραματίζει το σχολικό περιβάλλον. Πιο έντονη
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φαίνεται να είναι η επίδραση των μαθητών που συμμετέχουν σε περιβαλλοντικά
προγράμματα καθώς αυτοί οι μαθητές δεν αντιλαμβάνονται το σχολείο μόνο ως πηγή γνώσης
αλλά κινητοποιούνται μέσα από τη συμμετοχή τους σε αυτά τα προγράμματα να αναλάβουν
δράση και έξω από τα πλαίσια του σχολείου. Οι μαθητές που δε συμμετέχουν στην
περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου τους σπάνια ενημερώνονται για περιβαλλοντικά
ζητήματα. Όμως εκφράζουν την ανησυχία τους για την καταστροφή του πλανήτη τόσο σε
εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο και διατηρούν σε μικρό βαθμό περιβαλλοντική
συμπεριφορά.
Οι γονείς των μαθητών που έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο και συμμετέχουν σε
περιβαλλοντικά προγράμματα μαζί με τα παιδιά τους είναι δυνατό να επηρεάσουν τις στάσεις
και τις αντιλήψεις των παιδιών τους απέναντι στο περιβάλλον. Οι μαθητές μπορεί επίσης να
επηρεαστούν από την αναζήτηση γνώσεων σε διαφορετικές πηγές. Οι μαθητές εμφανίζονται
πιο δυναμικοί στη διεκδίκηση περιβαλλοντικής δράσης μέσα και έξω από τη σχολική τάξη
και γνωρίζουν ότι είναι ατομική ευθύνη του καθενός να προστατεύσει το περιβάλλον στο
οποίο ζει. Οι μαθητές επίσης συνομιλούν μεταξύ τους για περιβαλλοντικά θέματα και από
κοινού ευαισθητοποιούνται για το περιβάλλον ενώ αν οι ενήλικες γύρω τους (γονείς,
δάσκαλοι, καθηγητές κλπ.) έχουν περιβαλλοντική συνείδηση τότε οι μαθητές
ευαισθητοποιούνται ακόμα περισσότερο για περιβαλλοντικά ζητήματα (Γκούσια – Ρίζου &
Σδράλη, 2014).
Η έρευνα των Hawthorne & Alabaster (1999) απέδειξε ότι η εισαγωγή της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνέβαλε
θετικά ώστε οι μαθητές που συμμετέχουν σε αντίστοιχα προγράμματα να διαμορφώσουν
θετικές απόψεις και αντιλήψεις για το περιβάλλον. Μέσω αυτών των προγραμμάτων οι
μαθητές μπορούν να διδαχθούν νέους τρόπους μέσω των οποίων μπορούν να αναζητήσουν
πληροφορίες, να δοκιμάσουν νέες τεχνικές προκειμένου να επιλύσουν τα προβλήματά τους
και να ενεργοποιήσουν την περιέργειά τους.
Η ενασχόληση των μαθητών με μεθόδους και τεχνικές που αφορούν τις περιβαλλοντικές
δράσεις είναι δυνατόν να επηρεάσουν τις στάσεις, τις γνώσεις αλλά και τη συμπεριφορά τους
παρόλο που αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμα (Rickinson, 2001).
Ανάλογα με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν οι μαθητές, το ευεργετικό
αποτέλεσμα μπορεί να παρατηρηθεί και στους γονείς τους (Ballantyne et al., 2001, Vaughan
et al., 2003).
Η έρευνα των Morrone et al. (2001) έδειξε ότι το ενδιαφέρον για το περιβάλλον
διαμορφώνεται περισσότερο από τις αντιλήψεις ή τις απόψεις των ατόμων παρά από τις ίδιες
τις γνώσεις τους για το περιβάλλον.
Τα σχολεία, στα οποία οι μαθητές περνούν αρκετές ώρες καθημερινά, όταν εφαρμόζουν
περιβαλλοντικά προγράμματα, τότε είναι δυνατό να αναπτύξουν και να διαμορφώσουν ως
ένα βαθμό τις απόψεις των μαθητών τους σχετικά με το περιβάλλον όπως εξάλλου απέδειξαν
και οι Worsley & Skrzypiec (1998).
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Ένας ακόμα παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τις σκέψεις και τις απόψεις των μαθητών
είναι οι καθημερινές τους εμπειρίες σε συνδυασμό με το περιβάλλον στο οποίο ζουν
(National Research Council, 2000, Belanger, 2003).
Το μορφωτικό επίπεδο των γονιών αλλά και οι στάσεις που υιοθετούν είναι δυνατό να
επηρεάσουν τις στάσεις και τις αντιλήψεις των μαθητών απέναντι στο περιβάλλον. Η
μόρφωση των γονιών αποτελεί σημαντικό παράγοντα προκειμένου να ερμηνεύσει κανείς το
διαφορετικό επίπεδο ενδιαφέροντος και γνώσης των μαθητών για το περιβάλλον (Hampel et
al., 2002).
Οι Uzzell et al. (1994) και Kuhlemeier et al. (1999) απέδειξαν ότι οι περιβαλλοντικές γνώσεις
των μαθητών μπορούν να συσχετιστούν με το φύλο και το επίπεδο μόρφωσης των γονιών
τους.
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να περιλαμβάνει «μια ποικιλία από μορφές δράσης στα
πλαίσια της σχολικής πρακτικής από σύνθετα ετήσια προγράμματα-εργασίες μέχρι απλές
παρεμβάσεις στα πλαίσια των διαφόρων μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος»
(Μιχαηλίδης κ.ά., 2000). Οι δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μπορούν να
αποτελέσουν ένα σημαντικό μέρος των εκπαιδευτικών διαδικασιών που είναι σε θέση να
συμπληρώσουν το φάσμα των σκοπών της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα είναι
δυνατό να εμπλουτίσουν το σύνολο των σχολικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους.
Μέχρι στιγμής όμως όσον αφορά την Ελλάδα τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
αλλά και οι δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης πραγματοποιούνται μόνο σε
εθελοντική βάση. Οι εκπαιδευτικοί της χώρας μας, αναλαμβάνουν προαιρετικά την
υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων – δραστηριοτήτων όπως ορίζεται και από τις σχετικές
εγκυκλίους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Γ2/4995/21/9/94, Γ2/6799/8-9-95, Γ2/4915/16-9-96, Γ2/4881/119-98).

2. Μεθοδολογία

2.1 Μεθοδολογία έρευνας
Ο ερευνητής της παρούσας έρευνας επέλεξε ως μεθοδολογικό του εργαλείο το
ερωτηματολόγιο καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να συλλέξει σε σύντομο χρονικό
διάστημα τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διεξαγωγή της έρευνας (Παρασκευόπουλος,
1999).
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2.2 Σχεδιασμός της έρευνας
Στην έρευνα συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες από την τρίτη τάξη του Λυκείου των
τεσσάρων Γενικών Λυκείων στην πόλη της Δράμας κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Οι
μαθητές αυτοί επελέγησαν γιατί έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση και έχουν έρθει σε επαφή με όλες τις απαραίτητες γνώσεις που παρέχει το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε θέματα περιβάλλοντος.
2.3 Το δείγμα
Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 511 μαθητές/τριες που φοιτούσαν στην τρίτη τάξη του
Λυκείου στα τέσσερα Γενικά Λύκεια στην πόλη της Δράμας κατά το σχολικό έτος 2013-2014
εκ των οποίων τελικώς λήφθηκαν συνολικά 453 πλήρως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια
(Πίνακας 1).
Πίνακας 1. Μαθητές και μαθήτριες που φοιτούσαν στην τρίτη τάξη του Λυκείου στα τέσσερα Γενικά
Λύκεια στην πόλη της Δράμας κατά το σχολικό έτος 2013 - 2014

Λύκεια
1ο Γενικό Λύκειο Δράμας
2ο Γενικό Λύκειο Δράμας
3ο Γενικό Λύκειο Δράμας
4ο Γενικό Λύκειο Δράμας
Σύνολο

Σχολικό έτος 2013 – 2014
Αγόρια
45
57
50
52
204

Κορίτσια
78
59
90
80
307

Σύνολο
123
116
140
132
511

2.4 Το ερωτηματολόγιο
Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία αποτελούνταν από 33
ερωτήσεις, εκ των οποίων οι 8 ήταν κλειστού τύπου, οι 21 ανοικτού τύπου και οι 4 ήταν
κλειστού τύπου αλλά ζητούνταν από τους μαθητές και τις μαθήτριες να αιτιολογήσουν την
απάντησή τους. Το ερωτηματολόγιο αυτό χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην παρούσα
μελέτη και γι’ αυτό το λόγο έπρεπε να εξεταστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του ως
εργαλείου. Ο ερευνητής για το σκοπό αυτό, αφού συνέταξε το ερωτηματολόγιο, τό χορήγησε
σε μια μικρή ομάδα των 40 μαθητών και μαθητριών με σκοπό να εντοπίσει αν οι ερωτήσεις
μετρούν πράγματι αυτό για το οποίο κατασκευάστηκαν να μετρούν ή αλλιώς να αξιολογηθεί
η αξιοπιστία και η εγκυρότητά του. Όταν αποδείχθηκε ότι το ερωτηματολόγιο ήταν τόσο
αξιόπιστο όσο και έγκυρο, τότε αυτό χορηγήθηκε στους μαθητές. Η ανάλυση των δεδομένων
έγινε μέσω του προγράμματος Excel for windows.
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Αποτελέσματα – Συμπεράσματα
Το δείγμα της έρευνας ήταν οι 511 μαθητές της Γ΄ Τάξης του Λυκείου όλων των Γενικών
Λυκείων της πόλης της Δράμας από τους οποίους τελικώς λήφθηκαν συνολικά 453 πλήρως
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Η παρούσα εργασία εξέτασε τις γνώσεις και τις αντιλήψεις
των μαθητών για το θέμα της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής.
Ζητήθηκε από τους μαθητές να δώσουν έναν ορισμό για τις μορφές ενέργειας που γνωρίζουν.
Οι μαθητές/τριες έδωσαν τον ορισμό της ακτινοβόλου ενέργειας και ηλεκτρικής ενέργειας
ενώ δεν μπόρεσαν να δώσουν ένα σαφή ορισμό για τη μηχανική, χημική και θερμική
ενέργεια. Οι μαθητές/τριες δε γνώριζαν καθόλου τις μισές (50%) μορφές ενέργειας, ενώ για
τις υπόλοιπες μισές (50%) οι γνώσεις τους ήταν επιφανειακές.
Ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες να δώσουν ένα ορισμό για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Οι μαθητές/τριες δεν ανέφεραν τα φωτοβολταϊκά με τα οποία η προσπίπτουσα σε
αυτά ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια, αθόρυβα και χωρίς την παραγωγή
αερίων ρύπων. Επίσης, οι μαθητές/τριες δεν ανέφεραν ότι με τη χρήση ανεμογεννητριών η
αιολική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο περιβαλλοντικά φιλικό. Για
δε τη βιοενέργεια και τα βιοκαύσιμα υπήρχε σύγχυση ως προς τον ορισμό τους, τον τρόπο
παραγωγής και χρήσης τους.
Οι μαθητές ρωτήθηκαν τι γνωρίζουν για την κλιματική αλλαγή. Η πλειοψηφία των μαθητών
έχει απλώς ακούσει ότι το κλίμα αλλάζει χωρίς όμως να μπορεί να εξηγήσει με επάρκεια τους
λόγους στους οποίους οφείλεται αυτή η αλλαγή. Η πλειοψηφία επομένως των μαθητών δεν
έχει σαφή γνώση της αιτίας και του αποτελέσματος για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Πιο
συγκεκριμένα το 63% αυτών δήλωσαν ότι το κλίμα αλλάζει και πρέπει να γίνουμε πιο
προσεκτικοί, το 23% ότι δημιουργήθηκε το φαινόμενο του θερμοκηπίου και το 14% ότι δεν
γνωρίζει.
Οι μαθητές/τριες ρωτήθηκαν αν η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικούς
αντιδραστήρες συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή και τους ζητήθηκε να αιτιολογήσουν την
απάντησή τους. Το 68,5% απήντησε θετικά, το 29,5% αρνητικά και 2% έδωσε την απάντηση
δε γνωρίζω. Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις, η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών/τριών
(70,5%) δεν γνώριζε καθόλου για το εάν η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικούς
αντιδραστήρες συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή και επιπροσθέτως το 100% αυτών δεν
μπόρεσαν να αιτιολογήσουν ορθώς την απάντησή τους. Η ορθή απάντηση είναι ότι κατά την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ένα πυρηνικό εργοστάσιο δεν παράγονται αέριοι ρύποι,
δε μολύνεται το περιβάλλον. Μόνο σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος και διαφυγής
ραδιενέργειας, γεγονός σπάνιο, τότε μόνο μολύνεται το περιβάλλον. Η πυρηνική ενέργεια
είναι μια ισχυρή αλλά και ελπιδοφόρα πηγή ενέργειας η οποία θα συμβάλλει στη μείωση του
κόστους της παραγόμενης από αυτήν ηλεκτρικής ενέργειας και θα καταστήσει τη χώρα
αυτάρκη σε ηλεκτρική ενέργεια.
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Οι μαθητές/τριες ρωτήθηκαν για το τι γνωρίζουν για την «τρύπα» του όζοντος. Μόνο το 27%
των μαθητών/τριών απήντησε ορθώς και συγκεκριμένα ότι η «τρύπα» του όζοντος
προκαλείται από τους χλωροφθοράνθρακες οι οποίοι είναι αέρια που εκλύονται από ψυκτικές
συσκευές αλλά και από τα καυσαέρια των αεριωθούμενων αεροπλάνων που πετούν στην
στρατόσφαιρα. Τα παραπάνω καταστρέφουν το όζον της στρατόσφαιρας και έτσι μειώνεται
το πάχος του στρατοσφαιρικού όζοντος. Το στρατοσφαιρικό όζον δεσμεύει τις υπεριώδεις
ηλιακές ακτίνες υψηλής ενέργειας κι έτσι αυτές δεν φθάνουν έως τη γη. Με τη μείωση όμως
του πάχους του στρατοσφαιρικού όζοντος μια μεγαλύτερη ποσότητα υπεριωδών ακτινών
υψηλής ενέργειας καταφθάνουν μέχρι την επιφάνεια της γης οι οποίες μπορούν να
προκαλέσουν καρκίνο του δέρματος, τύφλωση στους ανθρώπους αλλά και γενική διαταραχή
στο μεταβολισμό, τον πολλαπλασιασμό και την παραγωγή των φυτών. Από αυτά προκύπτει
ότι λιγότεροι από το 1/3 των μαθητών/τριών απήντησαν ορθώς. Οι απαντήσεις δε της
μεγάλης πλειοψηφίας των μαθητών/τριών (73%) επ’ αυτού του θέματος ήταν εντελώς
λανθασμένες.
Σχετικά με την όξινη βροχή το 59% των μαθητών δεν γνώριζε καθόλου τι είναι η όξινη
βροχή, ενώ το υπόλοιπο 41% αυτών απήντησε με γενικόλογα μη μπορώντας να δώσει έναν
σαφή ορισμό της όξινης βροχής.
Οι μαθητές/τριες ρωτήθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο τα δάση συμβάλλουν στη μείωση
της κλιματικής αλλαγής και γενικότερα στη βελτίωση του κλίματος. Το 88,2% των
μαθητών/τριών υποστήριξε ότι τα δένδρα παράγουν οξυγόνο και το 5,8% ότι τα δένδρα
προσφέρουν ξυλεία, καρπούς, φρούτα, χαρτί και αποτελούν καταφύγιο για πολλά ζώα. Μόλις
το 6% έδωσε την απάντηση δε γνωρίζω. Η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών/τριών γνώριζε
ότι τα δένδρα παράγουν οξυγόνο, όμως δεν γνώριζαν τον τρόπο με τον οποίο τα δάση
συμβάλλουν στη μείωση της κλιματικής αλλαγής και γενικότερα στη βελτίωση του κλίματος.
Η αντίληψη της πλειοψηφίας των μαθητών (60,6%) ότι κατά τα επόμενα χρόνια το κλίμα θα
χειροτερέψει είναι ορθή, όμως η αιτιολογία που οι μαθητές έδωσαν ήταν πολύ γενική χωρίς
να εντοπίζουν την ακριβή αιτία.
Σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια οι μαθητές
ακολουθώντας την κοινή λογική απάντησαν στο ερώτημα αυτό ορθώς. Συγκεκριμένα το
70,6% των μαθητών δήλωσε ότι θα πρέπει να σβήνουν το φως όταν δεν το χρειάζονται, το
37,9% ότι θα πρέπει να βγάζουν το κινητό τηλέφωνο από την μπρίζα μόλις φορτίσει, το
16,5% ότι θα πρέπει να βγάζουν τις ηλεκτρικές συσκευές από την κατάσταση αναμονής, το
64,9% ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται λαμπτήρες ηλεκτρονικές ή φθορίου. Ακόμα το
13,2% των μαθητών δήλωσε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συσκευές υψηλής
ενεργειακής απόδοσης που καταναλώνουν μικρά ποσά ηλεκτρικής ενέργειας, το 32% ότι θα
πρέπει να ρυθμίζεται σε χαμηλή θερμοκρασία ο θερμοστάτης του καλοριφέρ, το 6,6% ότι θα
πρέπει να μονώνεται το σπίτι και το 14,3% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κάποιον τρόπο.
Η πλειοψηφία των μαθητών (56%) δεν γνώριζε καθόλου περί της βιοκλιματικής
αρχιτεκτονικής, ενώ το υπόλοιπο 44% αυτών έδωσε ορθή μεν αλλά ελλιπή απάντηση.
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Οι μαθητές/τριες ρωτήθηκαν σχετικά με την προϋπόθεση που το καύσιμο υδρογόνο θα
μπορούσε να συμβάλλει στη βελτίωση του κλίματος. Παρότι το σύνολο των μαθητών δεν
γνώριζε καθόλου περί του θέματος αυτού, όμως η τοποθέτηση του 49% των μαθητών περί
θεσμοθέτησης αντίστοιχων νόμων από την Πολιτεία δηλώνει ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται
ότι η Πολιτεία είναι εκείνη που έχει τη δύναμη, την τεχνογνωσία αλλά και τη νομοθετική
εξουσία για να προωθήσει ένα θέμα.
Ζητήθηκε από τους μαθητές να απαντήσουν εαν επηρεάζεται το κλίμα από την εκχέρσωση
των δασών του Αμαζονίου και γενικότερα των δασών. Το 29,3% των μαθητών απήντησε ότι
δεν επηρεάζεται το κλίμα από αυτή την ανθρώπινη συμπεριφορά. Το 68,4% των μαθητών
απήντησε ότι από την εκχέρσωση των δασών θα χειροτερέψει το κλίμα, χωρίς όμως να
μπορούν να προσδιορίσουν γιατί θα συμβεί αυτό. Οι μαθητές δεν έχουν σαφή γνώση περί του
θέματος αυτού και αυτό φαίνεται από τον τρόπο που αιτιολόγησαν την απάντησή τους, όμως
η αντίληψη της πλειοψηφίας των μαθητών είναι ανεπτυγμένη σε ικανοποιητικό βαθμό γιατί
συσχέτισαν την εκχέρσωση και καταστροφή των δασών με την επιδείνωση του κλίματος.
Ανάλογα συμπεράσματα προέκυψαν και από τις απαντήσεις των μαθητών για την επίδραση
των δασικών πυρκαγιών επάνω στο κλίμα.
Ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες να προσδιορίσουν την πηγή των γνώσεών τους για θέματα
ενέργειας και κλιματικής αλλαγής. Οι μαθητές/τριες έδωσαν περισσότερες από μία
απαντήσεις. Το 64,5% των μαθητών αντλεί ανάλογες πληροφορίες από την τηλεόραση, το
43,2% των μαθητών από το διαδίκτυο. Το 28,3% των μαθητών απήντησε ότι αντλεί ανάλογες
πληροφορίες από το σχολείο, το 21,4% από εξωσχολικά βιβλία. Από το ραδιόφωνο το 18,7%,
το 8,3% από τον Τύπο, το 5,2% από την οικογένειά τους και το 3,1% από τους φίλους.
Η πλειοψηφία των μαθητών δεν έχει σαφή γνώση των σημερινών περιβαλλοντικών
προβλημάτων, όμως η αντίληψή τους για τα περιβαλλοντικά θέματα είναι ανεπτυγμένη σε
ικανοποιητικό βαθμό και σε αυτό έχουν συντελέσει οι πληροφορίες που εκλαμβάνουν από τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το διαδίκτυο.
Μελλοντικές έρευνες μπορούν να εστιάσουν στα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά
των μαθητών και να αξιολογήσουν πώς αυτά επηρεάζουν τη διαμόρφωση στάσεων, γνώσεων
και αντιλήψεων σχετικά με το περιβάλλον. Θα μπορούσαν επίσης να εξετάσουν τις απόψεις
και άλλων μαθητών στους υπόλοιπους νομούς της χώρας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν
αυτές διαφοροποιούνται ή όχι από αυτές τις απόψεις που εξέφρασαν οι συμμετέχοντες στην
παρούσα έρευνα. Επιπροσθέτως, η μελέτη για τις στάσεις των μαθητών απέναντι σε
περιβαλλοντικά θέματα καλό θα ήταν να «περάσει» και μέσα από την έρευνα των αξιών
(Schulz et al., 2000, Olofsson & Ohman, 2006, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών, 2000). Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να μελετηθεί πώς ορισμένες αξίες
μπορεί να συνδεθούν με τη διαμόρφωση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στάσεων
(συμπεριφοράς).
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