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ΠΕΡΙΛΗΦΗ
Η Π .Δ. απνηειεί έλα ζεκείν ζπλάληεζεο ηεο επηζηήκεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
επηζηήκεο ηεο εθπαίδεπζεο. Αλ ινηπόλ ν θύξηνο ζηόρνο είλαη ε κόξθωζε ηεο λέαο
γεληάο θαη όρη ε θαηάξηηζε ηεο, ηόηε νθείινπκε λα αληηκεηωπίζνπκε έλα δηπιό
πξόβιεκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο. Τν γλωζηνινγηθό θαη ην δηδαθηηθό. Τν
πάληξεκα απηώλ ηωλ δπν πξνβιεκάηωλ ηδηαίηεξα ζε παηδηά όπνπ ην γλωζηνινγηθό
ππνιείπεηαη, είλαη ην δεηνύκελν θάζε θνξά ηεο Π. Δ., αθνύ ε κειέηε ηνπ
πεξηβάιινληνο απνηειεί από ηε θύζε ηνπ έλα δηεπηζηεκνληθό πξόβιεκα γη’ απηό θαη ζε
επίπεδν παλεπηζηεκίνπ ζπλήζωο ζρεηίδεηαη κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Σθνπόο ηεο
εξγαζίαο απηήο είλαη λα πξνζεγγίζεη νξηζκέλεο πιεπξέο απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο
μεθηλώληαο από παηδηά κηθξήο ειηθίαο, Α’ Γεκνηηθνύ, κέρξη θαη εθήβνπο ηεο Γ΄
Λπθείνπ.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ζηεξεόηππα, αλαζηνραζκόο, ύζηεξε λενηεξηθόηεηα
ΕΙΑΓΧΓΗ
Οη ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ θνηλσλία θαη ηελ εθπαίδεπζε είλαη άκεζεο θαη
ιεηηνπξγηθέο. Οη αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο κεηαβάιινληαη κέζα ζην δηάβα ηνπ ρξόλνπ
θαη είλαη θπζηθό λα επεξεάδνπλ αιιά θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηε δνκή θαη ην
πεξηερόκελν ηεο εθπαίδεπζεο.
Τν θαζνξηζηηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ θνηλσληώλ πνπ δηαλύνπλ ηελ ύζηεξε
λενηεξηθόηεηα δελ είλαη νη αιιαγέο απηέο θαζαπηέο, αιιά ν ξαγδαίνο ξπζκόο πνπ
πξαγκαηνπνηνύληαη (Giddens 2001). Μπνξεί ινηπόλ λα ζεσξεζεί όηη ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζε απηέο ηηο θνηλσλίεο
είλαη α) ε ηαρύηεηα παξαγσγήο θαη κεηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηώλ β) ε εμαηνκίθεπζε
θαη γ) ε επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε ελώ ην δεηνύκελν θάζε θνξά είλαη ε ηθαλόηεηα
ηνπ αηόκνπ γηα αλαζηνραζκό, ε θαιιηέξγεηα - ζε ηειεπηαία αλάιπζε - ελόο
δηαθνξεηηθνύ ηξόπνπ ζθέςεο. Όκσο νη επθαηξίεο θαη ε δπλαηόηεηα λα είλαη θάπνηνο
αλαζηνραζηηθόο όζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο δελ είλαη ίζα θαηαλεκεκέλεο ζε
όιν ηνλ πιεζπζκό (Beck et al. 2003).
Ζ Π.Δ. κπνξεί εμ αηηίαο ηεο δηεπηζηεκνληθόηεηαο πνπ ηε δηέπεη κπνξεί:
- Να απνηειέζεη έλα ηζρπξό εξγαιείν ελνπνίεζεο ησλ επηζηεκώλ (Παηνπρέαο 1997).

- Να νδεγήζεη δαζθάινπο, καζεηέο, θαζεγεηέο ζε αλαζηνραζκό κε επίθεληξν ην
πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία (Patoucheas and Varsami 2006)
- Να απνηειέζεη έλα αληίβαξν ζηελ απνζάζξσζε ησλ ζπιινγηθώλ δνκώλ πνπ
εκθαλίδεηαη ζηε θνηλσλία ηεο ύζηεξεο λενηεξηθόηεηαο.
Γηα λα επηηεπρζνύλ νη παξαπάλσ γεληθνί ζηόρνη, ηξεηο είλαη νη ζεκαληηθόηεξνη
άμνλεο πνπ πξέπεη λα εζηηάζνπκε θαηά ηελ πινπνίεζε πεξηβαιινληηθώλ
πξνγξακκάησλ ή δηαζεκαηηθώλ πξνζεγγίζεσλ πνπ έρνπλ σο ζπζηαηηθό ην
πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία.

ΑΞΟΝΑ 1. ΎΓΚΡΟΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ ΣΕΡΕΟΣΎΠΧΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΣΑΛΗΦΕΧΝ
Κάζε άλζξσπνο πξνζεγγίδεη θαη εξκελεύεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα αλάινγα κε ηελ
θέξνπζα γλώζε πνπ δηαζέηεη θαη ηελ ηδενινγία πνπ έρεη δηακνξθώζεη (Παηνπρέαο
θ.α.). Ζ εκπεηξία ηνπ θάζε αηόκνπ ζε απηή ηε θάζε είλαη έλαο πνιύ ζεκαληηθόο
παξάγνληαο, όκσο ηαπηόρξνλα κπνξεί λα αλαζηείιεη ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλ
έξρεηαη ζε ζύγθξνπζε κε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα. Σπλεπώο είλαη απαξαίηεην –
ηδηαίηεξα ζηελ Π. Δ. – ε αλαδήηεζε ηεο θέξνπζαο γλώζεο, ησλ ζηεξενηύπσλ θαη ησλ
ηδενινγεκάησλ πνπ έρνπλ νη καζεηέο.
Τξία από ηα πνιιά ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα πνπ είλαη ήδε γλσζηά ζηε
δηδαθηηθή κπνξνύλ λα δώζνπλ κηα εηθόλα ησλ αληηεπηζηεκνληθώλ ζηεξενηύπσλ
αιιά θαη παξαλνήζεσλ πνπ πηζαλά ελππάξρνπλ ζηνπο καζεηέο θαη ησλ δπζθνιηώλ
πνπ απηά δεκηνπξγνύλ ζηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε.
- Όια ζρεδόλ ηα παηδηά πηζηεύνπλ όηη ην ειαθξύηεξν πιηθό πέθηεη πην αξγά ζηε
γε ή ε δύλακε ζπλερίδεη λα αζθείηαη ζε έλα αληηθείκελν πνπ ην πεηάκε αθόκε θαη
όηαλ απηό ράζεη ηελ επαθή κε ην ρέξη (Κόθθνηαο 2002). Ζ πίζηε απηή είλαη
απνηέιεζκα ηεο εκπεηξίαο ηνπο, κηα πιάλε πνπ ππήξρε σο αξρή θαη κάιηζηα κε
ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε από ηνλ Αξηζηνηέιε.
- Τα παξακύζηα ηεο θνθθηλνζθνπθίηζαο κε ηνλ θαθό ιύθν θαη ηνλ θπλεγό ή
απηό κε ηνλ θαθό ιύθν θαη ηα ηξία γνπξνπλάθηα, βαζηά ξηδσκέλα ζην αζπλείδεην ηνπ
αλζξώπνπ από ηελ επνρή πνπ απηόο θαη ιύθνο βξίζθνληαλ ζε πηζαλή ζύγθξνπζε γηα
ηελ αλαδήηεζε ηεο ιείαο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηζρπξά ζηεξεόηππα γύξσ από ηα νπνία
θηλνύληαη ηα παηδηά πξνζπαζώληαο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα δηακνξθώζνπλ
πεξηβαιινληηθέο αμίεο θαη ζπλείδεζε. Μάηαηα, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε, ν Τξηβηδάο
κε ην θαθό γνπξνύλη θαη ηα ηξία θαιά ιπθάθηα πξνζπαζεί λα αληηζηξέςεη ηελ
θαηάζηαζε. Άιισζηε ε αληηζηξνθή απηή δελ πξνθαιεί αιιαγέο ζην ηξόπν
πξνζέγγηζεο ησλ νξγαληζκώλ αθνύ ζηε ζενινγηθή δηακάρε κεηαμύ ηνπ θαινύ θαη
ηνπ θαθνύ έλα άιιν δών παίξλεη απηή ηε ζέζε.
- Ο θαηαξακέλνο όθηο από ηελ επνρή ηνπ Αδάκ έρεη πξνθαιέζεη ηόζν κεγάιε
απνζηξνθή, πηζαλόλ λα κεηαθέξεηαη θαη κέζσ κεραληζκώλ άκπλαο, όηαλ ν
άλζξσπνο δελ κπνξνύζε λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ην δειεηήξην θάπνησλ
θηδηώλ, πνπ είλαη πνιύ δύζθνιν λα θύγεη από ην αζπλείδεην ησλ παηδηώλ. Τν
ζθόησκα ελόο θηδηνύ ζε παηδηά πνπ δνπλ ζηελ ύπαηζξν ηζνδπλακεί κε εξσηθή πξάμε.
Αο ήηαλ ζηελ αξραία Διιάδα ν όθηο πξνζηάηεο ηεο Δζηίαο θαη ζύκβνιν ηεο
Ηαηξηθήο.

Ζ αλαδήηεζε ηέηνησλ ζηεξενηύπσλ θαη ε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπο είλαη θαιό λα
πξαγκαηνπνηείηαη ζε όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξε ειηθία όπνπ ηα παηδηά
δηαπξαγκαηεύνληαη αθόκε ηεο ππό δηακόξθσζε ζρέζεηο ηνπο κε ηελ θνηλσλία θαη ην
πεξηβάιινλ. Ο δάζθαινο έρεη ινηπόλ λα επηιύζεη ζπγθξνύζεηο κε αξρέγνλεο θνβίεο
θαη ηδενιεςίεο, ζπγθξνύζεηο κε πξνθαηαιήςεηο θαη ηδενινγήκαηα. Ζ θαηαζηξνθή
ησλ παιαηώλ πξνηύπσλ θαη ε δεκηνπξγία ησλ λέσλ δελ είλαη νύηε εύθνιε νύηε
δεδνκέλε. Γίλεηαη, ινηπόλ, θαλεξή ε αλάγθε γηα ηελ εηζαγσγή κηαο δηαθνξεηηθήο
πξνζέγγηζεο ηόζν ζηε δηδαζθαιία όζν θαη ζηελ εθπαίδεπζε γεληθόηεξα, πνπ λα
ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε ελόο πλεύκαηνο θξηηηθήο αλαζεώξεζεο θαη απόξξηςεο
δνγκαηηθώλ ηζρπξηζκώλ θαη παξαδνρώλ, αληηιήςεσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ.

ΑΞΟΝΑ 2 . ΓΝΧΙΟΛΟΓΙΚΟ – ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ
Δίλαη γεγνλόο όηη ε γλώζε ζρεηίδεηαη δηαιεθηηθά κε ηελ παξερόκελε πιεξνθνξία
θαη ηνλ ηξόπν πνπ ην αλζξώπηλν κπαιό ηελ επεμεξγάδεηαη θαη ηελ ηαμηλνκεί. Από
ηελ άιιε πιεπξά ε ηεξάζηηα ζπζζώξεπζε πιεξνθνξίαο ρσξίο ηελ απόθηεζε
κεραληζκώλ θξηηηθήο επεμεξγαζίαο, αθαίξεζεο, ζύγθξηζεο θαη γελίθεπζεο, κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε ζηείξα – κεραληθή απνκλεκόλεπζε εκπνδίδνληαο νπζηαζηηθά ηελ
πνιύπιεπξε θαιιηέξγεηα ηνπ αηόκνπ θαη ηειηθά θαηαζηξέθνληαο ηνπο ππό αλάπηπμε
γλσζηηθνύο κεραληζκνύο.
Ζ ηερλνινγηθή πξόνδνο ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ έρεη πξνζδώζεη ην
ραξαθηεξηζηηθό ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο ακεζόηεηαο ζηε δηαρείξηζε θαη επίιπζε
θαζεκεξηλώλ θαηαζηάζεσλ κεηαηξέπνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ηνλ άλζξσπν ζε
αζπλείδεην ρξήζηε ησλ ζύγρξνλσλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ. Καηά ζπλέπεηα ε δνπιεηά
ηνπ δαζθάινπ γίλεηαη αθόκε πην δύζθνιε, αθνύ πνιιέο θνξέο ε ρξήζε ζύλζεησλ
εξγαιείσλ δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ θαηαλόεζε ησλ λόκσλ πνπ ηα δηέπνπλ θάλνληαο
έηζη ηελ γλώζε, ηνπιάρηζηνλ ζε πξώην επίπεδν λα θαληάδεη κε αλαγθαία ζηα κάηηα
ησλ παηδηώλ. Ο πξνβιεκαηηζκόο απηόο είρε ήδε εκθαληζηεί ζηε δηδαζθαιία ησλ
ζεηηθώλ επηζηεκώλ από ηνλ Machold (1992), όπνπ δηαπίζησζε όηη αξθεηνί καζεηέο
εζηίαδαλ ζηελ εθκάζεζε ηνπ ηξόπνπ πνπ ζέηνπκε ζε ιεηηνπξγίαο κηα κεραλή π.ρ
απηνθηλήηνπ, θιηκαηηζηηθνύ θ.ά, παξά ζηηο αξρέο θαη ηνπο θπζηθνύο λόκνπο πνπ
δηέπνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο. Τελ ίδηα επνρή ν Kirschner (1992) ζέηεη ην εξώηεκα
σο πξνο ηε δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο σο εμήο: “εθαξκνζκέλε Φπζηθή ή καζαίλνληαο
λα εθαξκόδνπκε ηε Φπζηθή;”
Τν ίδην πξόβιεκα εκθαλίδεηαη θαη ζηελ Π.Δ. Όηαλ γηα παξάδεηγκα κεηξάκε ην
pH ηνπ λεξνύ κε παηδηά ηεο πξώηεο Γπκλαζίνπ πνπ δελ έρνπλ αθόκε ηε γλώζε ησλ
νμέσλ θαη ησλ βάζεσλ ηόηε απιά ηα κεηαηξέπνπκε ζε ρξήζηεο ρξσκαηηζηώλ
ραξηνηαηληώλ θαη πηζαλά - ην ρεηξόηεξν ζελάξην - λα ζεσξήζνπλ όηη γλσξίδνπλ πηα
γηα ηα νμέα (ςεπδήο ζπλείδεζε) θαη λα κε δώζνπλ ηελ πξέπνπζα βαξύηεηα όηαλ ζε
επόκελεο ηάμεηο ηα δηδαρηνύλ.
Τα πξνγξάκκαηα Π.Δ, θαιό είλαη, λα επηιέγνληαη αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηηο
γλώζεηο ηνπ παηδηνύ. Καζώο ε ειηθία ησλ παηδηώλ κεγαιώλεη θαη αξρίδνπλ λα
απνθηνύλ έλα γλσζηηθό ππόβαζξν από ηηο επηκέξνπο επηζηήκεο ε Π.Δ κπνξεί λα
απνηειέζεη έλα ηζρπξό εξγαιείν πνπ αλαδεηθλύεη ηε δηαιεθηηθή ζρέζε ησλ
επηζηεκώλ ζηελ θαηαλόεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ. Σηαδηαθά
κέζσ ηεο Π.Δ ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα δώζεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο κηα
πνζόηεηα από ηελ πεξηβαιινληηθή επηζηεκνληθή γλώζε. Με ην ηξόπν απηό κπνξεί ε
Π.Δ λα νδεγήζεη ζηελ αλαπηύμεη ησλ επηκέξνπο ζπληζησζώλ ηεο λνεκνζύλεο

(γιώζζα, ινγηθή, αληίιεςε ηνπ ρώξνπ, ζσκαην - θηλεηηθή ηθαλόηεηα, αηζζεηηθή,
δηαπξνζσπηθή θαη ελδνπξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη αληίιεςε ηεο θύζεο) Wang θαη
Pan (2010).
Ο δάζθαινο, ινηπόλ, αλαιύνληαο θάζε θνξά ην ζπγθεθξηκέλν ζηνρεύεη
ηαπηόρξνλα θαη κε ηξόπν πνπ ε νκάδα ζα ην απνδερηεί πξνο ην γεληθό θαη ην
αθεξεκέλν. 'Όπσο ζηα καζεκαηηθά από ηελ πξόζζεζε πξαγκάησλ (3 κήια θαη 2
κήια) νδεγνύκε ηα παηδηά ζηελ αθαηξεηηθή δηαδηθαζία 3 θαη 2, έηζη θαη ζηελ Π.Δ.
από ην ζπγθεθξηκέλν δάζνο ή ηε ζπγθεθξηκέλε ιίκλε θαη ηα ζπγθεθξηκέλα
πξνβιήκαηα θαιό είλαη λα νδεγνύκαζηε ζηαδηαθά ζην δάζνο θαη ηε ιίκλε όπνπ πηα
ην παηδί ζα κπνξέζεη λα ηνπνζεηήζεη ηνλ Ακαδόλην ή ηελ ιίκλε Ταλγθαλίθα πνπ δελ
ηα έρεη δεη. Με ην ηξόπν απηό ην παηδί κπνξεί λα νδεγεζεί ζηαδηαθά από ηελ
παξαηήξεζε θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ ή ηνπ πεξηβαιινληηθνύ
πξνβιήκαηνο ζηελ αλαδήηεζε ησλ λόκσλ πνπ ηα δηέπνπλ.

ΑΞΟΝΑ 3. ΑΝΑΣΟΥΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
Ο άμνλαο απηόο είλαη θαη ην δεηνύκελν ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Τν
δεηνύκελν είλαη λα κπνξέζεη ν θάζε καζεηήο κέζα ζηελ νκάδα λα αλαπιάζεη ηελ
πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία, λα ηε δεη κέζα από ηηο ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο πνπ απέθηεζε
λα ζπιινγηζηεί ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ζπγθξνύζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζρνιηθήο ρξνληάο θαη λα νδεγεζεί ηειηθά ζε αιιαγή ζηάζεο δσήο πνπ ζην θέληξν ηεο
λα έρεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αεηθνξία, όρη σο θπζηνιαηξηθή
ζηάζε αιιά σο επηζηεκνληθή αλαγθαηόηεηα.
Ό άμνλαο απηόο είλαη θαη ν πιένλ δύζθνινο γηαηί ε θηινζνθηθέο θαη πνιηηηθέο
αληηιήςεηο ηνπ θάζε αηόκνπ όπσο απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί κέζα από ηελ
πξνζσπηθή ηνπ βηνγξαθία είλαη αξθεηά ηζρπξέο θαη νη ιηγόηεξν δηαπξαγκαηεύζηκεο
από ηελ πιεπξά ηνπ. Αλ ζηε θπζηθή κπνξείο εύθνια λα κηιήζεηο γηα ηελ ελέξγεηα
παξαθάκπηνληαο ηε ζύγθξνπζε κεηαμύ πιηζκνύ – ηδεαιηζκνύ, απηό είλαη πνιύ
δύζθνιν λα επηηεπρζεί ζηελ Π. Δ. Αθνύ ηέηνηεο ζπγθξνύζεηο εκθαλίδνληαη ζπλήζσο
ζε πξώην επίπεδν. Ζ αξηζηνηειηθή ππξακίδα ηνπ θόζκνπ: άβηα ύιε – θπηά – δώα –
άλζξσπνο – ζεόο έρεη βαζηά επεξεάζεη ηνλ ηξόπν ζθέςεο θαη δξάζεο ησλ αλζξώπσλ.
Ζ θηεηηθή θαη θπξίαξρε άπνςε πνπ έρνπλ πνιινί γηα ηε θύζε είλαη βαζηά ξηδσκέλε
ζην ππνζπλείδεηό ηνπο, ε εκπινθή ηεο έλλνηαο ηνπ θέξδνπο θαη ηεο επηβίσζεο ζε
νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πεξηβάιινλ δπζθνιεύεη αθόκε
πεξηζζόηεξν ηελ αληηθεηκεληθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. Σην επίπεδν απηό εκπιέθνληαη
άκεζα θαη πνιιέο θνξέο κε θαηαιπηηθό ηξόπν νη πξνζσπηθέο απόςεηο ηνπ
δηδάζθνληα, αιιά θαη «ην δεκόζην ζπκθέξνλ» ζε βαζκό πνπ ν θάζε εθπαηδεπηηθόο
πνπ αζρνιείηαη κε ηελ Π.Δ πξέπεη θαη ν ίδηνο λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθόο θαη
αλαζηνραζηηθόο θάζε δηδαθηηθή ζηηγκή. Σε ηειεπηαία αλάιπζε είλαη εύθνιν λα
πινπνηήζνπκε έλα πξόγξακκα Π. Δ. γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζθνππηδηώλ. Δίλαη όκσο
πξαγκαηηθά δύζθνιε ε εθαξκνγή ελόο πξνγξάκκαηνο γηα ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο
ζθνππηδηώλ!
Έλα απιό παξάδεηγκα γλσζηό ζηε Π.Δ:
Σε έλα ρσξηό κε όκνξθν δάζνο ππάξρεη ε νκάδα ησλ ρσξηθώλ πνπ δεη
εθκεηαιιεπόκελε κε ήπην ηξόπν ην δάζνο κηα νκάδα επαγγεικαηηώλ μπινθόπσλ θαη
κηα εηαηξεία πνπ ζέιεη λα θηίζεη μελνδνρείν. Καηαιαβαίλνπκε όινη ηε ζύγθξνπζε
ζπκθεξόλησλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ άκεζε επηβίσζε ησλ νκάδσλ απηώλ. Καη
είλαη γλσζηό όηη ε ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ιύλεηαη πξσηίζησο θνηλσληθά –

πνιηηηθά θαη δεπηεξεπόλησο επηζηεκνληθά. Μπνξνύκε λα θαληαζηνύκε ηηο δπζθνιίεο
πινπνίεζεο ελόο πξνγξάκκαηνο Π.Δ. κε ζέκα ην δάζνο ζ΄ απηή ηελ πεξηνρή. Αλ ην
παξάδεηγκα απηό θαίλεηαη θαληαζηηθό αξθεί λα ηνπνζεηήζνπκε ηνπο άμνλεο
«παγθόζκην ελδηαθέξνλ» θαη “δηαθξαηηθό πξόβιεκα” θαη ακέζσο βξηζθόκαζηε ζηνλ
ηξόπν δηαρείξηζεο ηνπ Ακαδνλίνπ (ηζαγελείο, εηαηξείεο μπιείαο, εληαηηθή γεσξγία)
θαη ζηα πνιύπινθα θαη δηζεπίιπηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθύςεη.
Σπλεπώο ε αλαζηνραζηηθόηεηα απαηηεί κηα αλαλέσζε ή αιιαγή ζηε δηδαθηηθή
πξνζέγγηζε. Εεηνύκελν ζηελ εθπαίδεπζε δελ είλαη ε ζηείξα γλώζε, αιιά ε
κόξθσζε,· ε πνιύπιεπξε θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ε δεκηνπξγία ελόο
βαζύηεξα ζθεπηόκελνπ αηόκνπ κε αμίεο πνπ απνθιίλνπλ από ηα θαηαλαισηηθά
πξόηππα, κε αλεζπρίεο θαη πξνβιεκαηηζκνύο, κε ζπιινγηθό ηξόπν ζθέςεο θαη
θνηλσληθή δξάζε. Γηα ην ιόγν απηό ε Π.Δ κπνξεί λα απνηειέζεη ην αληίβαξν, ζε
πνιιέο πεξηπηώζεηο, ηεο έληνλεο αηνκηθόηεηαο πνπ ελ κέξεη εκθαλίδεηαη εμ αηηίαο
ηεο απνζάζξσζεο ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο θαη ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ζηελ
θνηλσλία ηεο ύζηεξεο λενηεξηθόηεηαο. Δπηπιένλ έρεη απνδεηρζεί όηη κέζσ ηεο Π.Δ.
κπνξεί λα εκθαληζηεί κηα ηζρπξή αιιειεπίδξαζε θαη κεηαθνξά γλώζεσλ θαη
αληηιήςεσλ από ην παηδί ζηνπο γνλείο ηνπ (Vaughan et al. 2003), νδεγώληαο πηζαλά,
κε ηνλ ηξόπν απηό θαη ηνπο γνλείο ηνπο ζε αλαζηνραζηηθέο δηαδηθαζίεο.
Από ηα παξαπάλσ κπνξνύλ αβίαζηα λα εμαρζνύλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:
- Ζ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ζηηο θνηλσλίεο πνπ δηαλύνπλ ηελ ύζηεξε
λενηεξηθόηεηα, πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε νπζηαζηηθό ζπζηαηηθό ηεο εθπαίδεπζεο θαη
λα κελ παξακείλεη σο έλα επηπιένλ απιό εθπαηδεπηηθό εξγαιείν, αθνύ κπνξεί λα
αλαπηύμεη ζηα παηδηά ηελ ηθαλόηεηα γηα αλαζηνραζκό θαη αλαδόκεζε ζπζηεκάησλ
θαη ζρέζεσλ ηόζν κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ όζν θαη κεηαμύ ησλ θνηλσληώλ θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο (Sauvé 1999).
- Μπνξεί εμαηηίαο ηηο δηεπηζηεκνληθόηεηαο ηεο λα βνεζήζεη ζηελ πνιύπιεπξε
αλάπηπμε ηεο λνεκνζύλεο (Wang & Pan 2010), κέζα από ηνπιάρηζηνλ δεθαεπηά
δξαζηεξηόηεηεο όπσο απηέο έρνπλ θσδηθνπνηεζεί από ηελ Sauvé (2005).
- Τειηθά γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη πξνο όιεο απηέο ηηο θαηεπζύλζεηο
νθείιεη λα δηαηεξεζεί εθηόο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ πξνγξακκάησλ γηαηί, όπσο
εύζηνρα παξαηήξεζε ν Gruenewald (2004), ηνπιάρηζηνλ ζηηο Ζ.Π.Α. ε ζεζκνζέηεζε
ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο απεηέιεζε αλαζηαιηηθό παξάγνληα ζηελ
ιεηηνπξγία ηεο.
- Όκσο πξέπεη ηαπηόρξνλα λα αλαδεηεζνύλ από παηδαγσγηθή άπνςε λένη
ηξόπνη αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ, απαληώληαο ζην εξώηεκα: Γηαηί έλαο καζεηήο
πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε ζηαηηζηηθή ή ηε ρεκεία ή ηελ ηζηνξία ζηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ
νκάδα, πνπ θαηέρεη ην πεξηερόκελν ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ θαη πνπ απνδεηθλύεη
όηη κπνξεί θαη ηα εθαξκόδεη, λα κελ έρεη έλα ζεηηθό αληίθηππν ζηα αληίζηνηρα
καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ;
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