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Περίληψη 
Στην παρούσα βιβλιογραφική ερευνητική εργασία παρουσιάζουµε τις 
αναζητήσεις µας για τα διάφορα νοήµατα που ιστορικά και µέχρι τις µέρες µας 
έχουν αποδοθεί στις φράσεις περιβαλλοντικός αλφαβητισµός (environmental 
literacy). Η δική µας θέση προσεγγίζει το νόηµα του επιστηµονικού και 
περιβαλλοντικού αλφαβητισµού ως κάτι περισσότερο από τη συµµετοχή σε µια 
εκπαιδευτική δραστηριότητα. Με βάση την αναζήτηση µας και συγκεκριµένες 
θέσεις για τη φύση της µάθησης και της γνώσης υιοθετούµε τη θέση ενός 
κριτικού (Lemke 2002), συµµετοχικού (Roth & Lee 2003) περιβαλλοντικού 
αλφαβητισµού στα πλαίσια της τοπικής και της ευρύτερης κοινότητας. 
 
Εισαγωγή 

Tι σηµαίνει να είσαι εναλφάβητος-εγγράµµατος (literate); Όπως και σε 
όλες τις ερωτήσεις που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία η απάντηση 
εξαρτάται από µια σειρά υποθέσεις που υιοθετούµε για τη φύση της γνώσης, της 
µάθησης, της διδασκαλίας και επιπλέον στην περίπτωση της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης για τις θέσεις που υιοθετούµε για τη σχέση ανθρώπου 
περιβάλλοντος (οικοκεντρισµός, τεχνοκεντρισµός). Η πιο απλή απάντηση είναι 
πως αλφαβητισµός είναι η ικανότητα ανάγνωσης και γραφής. Όµως, όπως 
υποστηρίζουν οι Michaels & O'Connor (1990) η λέξη αλφαβητισµός ενέχει 
πολλά νοήµατα. Καθένας από εµάς κατέχει σε µικρό ή µεγαλύτερο βαθµό πολλές 
δεξιότητες αλφαβητισµού. Καθένας από αυτούς τους αλφαβητισµούς είναι ένα 
συγκεκριµένος τρόπος σκέψης, οµιλίας, αλληλεπίδρασης, αξιολόγησης, γραφής 
κι ανάγνωσης. Με βάση αυτή την άποψη ο αλφαβητισµός είναι κάτι πολύ 
περισσότερο από την ανάγνωση και τη γραφή, πρόκειται για ένα συγκεκριµένο 
τρόπο ύπαρξης και δράσης. Ο αλφαβητισµός (επιστηµονικός, περιβαλλοντικός, 
πολυπολιτισµικός, τεχνολογικός κ.ά.) αφορά και την κριτική εφαρµογή 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην κατανόηση του κόσµου. Έτσι, η δράση 
αναδύεται ως ένα κρίσιµο στοιχείο του αλφαβητισµού. Η κριτική εξέταση των 
πραγµάτων µπορεί να οδηγήσει σε δραστηριότητες που µπορούν να 
µετασχηµατίσουν δεδοµένες και παγιωµένες καταστάσεις που πολλές φορές 
θεωρούνται αυτονόητες.  
 



Οι καταβολές του περιβαλλοντικού αλφαβητισµού 
Η φράση περιβαλλοντικός αλφαβητισµός πρωτοεµφανίστηκε στις 

εργασίες του Charles E. Roth (1968) στα τέλη της δεκαετίας του 60. 
«Περιβαλλοντικός αλφαβητισµός είναι ουσιαστικά η ικανότητα να 
αντιλαµβάνεσαι και να ερµηνεύεις το βαθµό ποιότητας των περιβαλλοντικών 
συστηµάτων και να προχωράς σε συγκεκριµένες δράσεις για να διατηρήσεις, 
αποκαταστάσεις ή βελτιώσεις την ποιότητα αυτών των συστηµάτων. . .» (Roth, 
1992, p. 2). «Ο περιβαλλοντικός αλφαβητισµός είναι ένα µικρό µέρος του 
αποτελεσµατικού, λειτουργικού αλφαβητισµού και στην πραγµατικότητα, 
αποτελεί ουσιώδη εκπαιδευτική αναγκαιότητα για αειφόρο ανάπτυξη» 
(UNESCO 1990, σ. 2.). 

Ο Orr (1992) αναφέρεται σε έξι χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης που 
µπορεί να οδηγήσει σε περιβαλλοντικό ή όπως συνηθέστερα αναφέρει 
οικολογικό αλφαβητισµό:  

• Αναγνώριση πως όλη η εκπαίδευση στην ουσία είναι περιβαλλοντική 
• Αναγνώριση της πολυπλοκότητας των οικολογικών θεµάτων και 

αδυναµία να προσεγγιστούν από ένα και µόνο επιστηµονικό πεδίο 
• Αναγνώριση ότι η διαδικαστική µάθηση είναι τόσο σηµαντική όσο και το 

περιεχόµενο  
• Η άµεση εµπειρία του φυσικού κόσµου ως το ουσιωδέστερο στοιχείο της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  
Με βάση τις εργασίες των Roth (1992) και Orr (1992), η Davis (2003) 

προτείνει την παρουσίαση του περιβαλλοντικού ή οικολογικού αλφαβητισµού σε 
τρία επίπεδα (nominal, functional, higgly evolved ecological literacy). Κάθε 
επίπεδο περιλαµβάνει στοιχεία περιεχοµένου, αξιών-πιστεύω και συγκεκριµένες 
περιβαλλοντικές ιδεολογίες.  
 
Η φράση «Περιβαλλοντικός Αλφαβητισµός» σηµαίνει το ίδιο για όλους; 

Ερευνώντας στα διάφορα επιστηµονικά πεδία διαπιστώνει κανείς πως το 
νόηµα του αλφαβητισµού δεν είναι το ίδιο για όλους τους ερευνητές. Για 
παράδειγµα στο πεδίο της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήµες, ένα πεδίο 
πολλές φορές που λανθασµένα ταυτίζεται µε το πεδίο της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης άλλα και ένα πεδίο που αποτελεί βασική συνιστώσα της (Κόκκοτας 
Π., Πήλιουρας Π., Μαλαµίτσα Κ. 2002), ο M. Mathews παρουσίασε πέντε 
διαφορετικές προοπτικές για το νόηµα του επιστηµονικού αλφαβητισµού: 
παραδοσιακός (spectator), τεχνικός-επιστηµονικός (disciplinary/technical), 
κοινωνικός-τεχνολογικός (social/STS), φιλελεύθερος (liberal) και κριτικός 
(critical) επιστηµονικός αλφαβητισµός. 

H ποικιλία των προοπτικών µας δείχνει πως οι διάφορες θεωρητικές 
θέσεις (π.χ. Freire 1990) αλλά και οι διάφορες θεωρητικές παραδοχές για τη 
µαθησιακή διαδικασία και τη γνώση («διαλογική» και «πολιτισµική» στροφή- 
Bruner 1996) επιδρούν και καθορίζουν τα νόηµατα του αλφαβητισµού που 
υιοθετούνται από τους ερευνητές της εκπαίδευσης. Επίδραση στις διάφορες 
παραδοχές για επιστηµονικό αλφαβητισµό έχουν ασκήσει και υποθέσεις που 
υιοθετούνται για τη µάθηση, τη γλώσσα και τη διδασκαλία. Αυτές οι υποθέσεις 
µετακινούνται σταδιακά από ατοµικές εποικοδοµητικές προοπτικές προς 



κοινωνικοπολιτισµικές (socio-cultural) (Lemke 2001, Wells 1999) και διαλογικές 
θεωρήσεις (Harre & Gillet1994).  

Παρόµοιες επιρροές έχουν επίδραση και στο πεδίο της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης. Οι Stables and Bishop (2001) αναφέρονται σε «ασθενή» («weak») 
και ισχυρό («strong») περιβαλλοντικό αλφαβητισµό. Κάποιες βασικές θέσεις του 
ισχυρού περιβαλλοντικού αλφαβητισµού: 
(1) Το περιβάλλον δεν µπορεί να «µελετηθεί» µόνο επιστηµονικά αλλά και 
ιστορικά, αισθητικά κ.λπ. (2) Υπάρχουν πολλοί «σωστοί» ή διαφορετικοί τρόποι 
κατανόησης του περιβάλλοντος (3) ∆ιαφορετικές πολιτισµικές και κοινωνικές 
οµάδες αναπόφευκτα έχουν διαφορετικές απόψεις για το περιβάλλον και τα 
περιβαλλοντικά ζητήµατα (4) Το περιβάλλον και «αυτό που σηµαίνει» για µας 
είναι µια πολιτισµική/κοινωνική κατασκευή. 
 Μια άλλη προοπτική στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι 
αυτή του κριτικού αλφαβητισµού. Ο κριτικός αλφαβητισµός είναι ο πυρήνας της 
προσπάθειας των σύγχρονων µελετών για αλφαβητισµό στην εκπαίδευση. 
Βασικό του σκοπό θέτει την ενδυνάµωση των µαθητών, ώστε να καταστούν 
ικανοί να αµφισβητούν κριτικά την εγκυρότητα των γραπτών κειµένων και των 
επικρατούντων λόγων (discourses), τοποθετώντας τους στο ευρύτερο κοινωνικό 
πλαίσιο και εξετάζοντας ποιος ωφελείται και πώς η δύναµη και τα προνόµια είναι 
εγκατεστηµένα µέσα σε αυτά (Lemke 2002). 
  
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση ως συµµετοχή στην / για την κοινότητα 

Με βάση µια τέτοια προοπτική οι στόχοι για περιβαλλοντικό 
αλφαβητισµό προχωράνε πέρα από την απόκτηση βασικών γνώσεων που 
αφορούν την κατανόηση εννοιών και φυσικών διαδικασιών, την εξοικείωση µε 
επιστηµονικές δεξιότητες και µεθόδους που χρησιµοποιούν οι επιστήµονες,, 
απόκτηση στάσεων και συµπεριφορών και συµπεριλαµβάνουν στόχους 
µεταεπιστηµονικού περιεχοµένου καθώς και άλλες µεταδεξιότητες, όπως είναι η 
συνεργασία, η ικανότητα του διαλέγεσται και η κριτική δράση στα πλαίσια της 
κοινότητας (Hodson 1999, Roth & Lee 2003, Lee & Roth 2003, Bowers 2001).  

Η περιβαλλοντική εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει (πιθανόν) να 
οργανώνεται γύρω από θέµατα που χρήζουν συνεργατικής διερεύνησης και 
καταστάσεις προβληµατισµού (στα πλαίσια της τοπικής κοινότητας), που δίνουν 
τη δυνατότητα σους µαθητές να συνειδητοποιήσουν πως τα διάφορα νοήµατα 
δεν είναι µια σταθερά αλλά ένα προϊόν διαπραγµάτευσης, ενώ ταυτόχρονα 
αναδεικνύουν τη σχέση ανάµεσα στα διάφορα επιστηµονικά πεδία και στον 
κόσµο στον οποίο ζουν. Όταν οι µαθητές αποκτήσουν ενδιαφέρον για 
συγκεκριµένες καταστάσεις και περιβαλλοντικά προβλήµατα της κοινότητας 
τους, τους δίνονται οι ευκαιρίες να κατανοήσουν τον κόσµο γύρω τους και (ίσως) 
οι εν δυνάµει δυνατότητες να τον µετασχηµατίσουν φροντίζοντας για την 
βιώσιµη ανάπτυξή του.  

Οι Lee & Roth (2003) προτείνουν τέσσερις πρακτικές που µπορούν να 
βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση ενός βασιζόµενου στην τοπική κοινότητα 
επιστηµονικού αλφαβητισµού (community based sientific literasy): α) Σκόπιµη 
και αυθεντική χρήση υλικών κατά την πραγµατοποίηση των περιβαλλοντικών 
δραστηριότητα β) ∆ιεπιστηµονική προσέγγιση του υπό µελέτη τοπικού 



περιβάλλοντος γ) Προσφορά ευκαιριών προσωπικών επαφών µε ανθρώπους της 
τοπικής κοινότητας που εµπλέκονται άµεσα µε το υπό µελέτη θέµα δ) Σύνδεση 
των υπό µελέτη θεµάτων µε τη ζωή των συµµετεχόντων µαθητών. Η παραπάνω 
προοπτική του περιβαλλοντικού αλφαβητισµού που περιλαµβάνει το λειτουργικό 
(επιστηµονικό περιεχόµενο), τον πολιτισµικό (σηµαντικά κοινωνικά ζητήµατα), 
το συµµετοχικό και τον κριτικό (την ικανότητα να πραγµατοποιείς κριτική και να 
διατυπώνεις επιχειρήµατα µε βάση στοιχεία) αλφαβητισµό συνδέει αρµονικά 
διαφορετικά επιστηµονικά πεδία, χωρίς να αρνείται την διαφορετικότητα των 
Λόγων (Gee 1999) ή των «γλωσσικών παιχνιδιών» (Wittgenstain) που 
λαµβάνουν χώρα στα πλαίσια της κοινότητας.  
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