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Θεµατική Ενότητα: Σχολικά Προγράµµατα 
 
Περίληψη: Η προοπτική της Π. Ε. εξαρτάται από τον τρόπο που αυτή οριοθετείται 
και υλοποιείται µέσα στα Α. Π.. Η Π. Ε. πρέπει να προσεγγίζεται µε διεπιστηµονικό 
τρόπο και να διαχέεται σε όλες τις περιοχές των σχολικών περιεχοµένων. Ο 
προαιρετικός της χαρακτήρας µέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο των παραδοσιακών Α.Π 
δεν δίνει τη δυνατότητα στο µαθητή να συγκροτήσει µια ολιστική αντίληψη της 
γνώσης για το περιβάλλον. Οι αρχές, η φιλοσοφία και η µεθοδολογία της παρέχουν 
ένα άριστο µοντέλο, το οποίο µπορεί να βρει εφαρµογή στο πλαίσιο ενός Α. Π. 
διαθεµατικού χαρακτήρα. 
Με την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. περιγράφεται το πλαίσιο της γενικότερης 
λειτουργίας της Π. Ε και επιχειρείται η εισαγωγή προσεγγίσεων που αποβλέπουν 
στην  καλλιέργεια µιας σειράς δεξιοτήτων, όπως αυτές της επίλυσης προβληµάτων, 
των ορθολογικών επιλογών (σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο) και της διαχείρισης 
πόρων (φυσικών, οικονοµικών, κοινωνικών). Η µελέτη του πλαισίου αυτού, και η 
ανάδειξη των τυχόν αδυναµιών που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή του, συµβάλλει 
ουσιαστικά στην κατανόηση των δυνατοτήτων και προοπτικών  των σχολικών 
προγραµµάτων Π.Ε.  
 
Εισαγωγή 
Η σύνδεσή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης1 µε την εκπαίδευση στηρίχτηκε στην 
πεποίθηση ότι αυτή µπορεί να συµβάλλει αποφασιστικά στην επίλυση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων, κυρίως µέσω της διάπλασης περιβαλλοντικά 
υπεύθυνων πολιτών. Η Π. Ε. προωθεί έναν κοινωνικά κριτικό περιβαλλοντικό 
γραµµατισµό (Volk, 1997),  ο οποίος συµπεριλαµβάνει την εµπλοκή των 
εκπαιδευοµένων και της κοινότητας σε συνεργατικές διερευνήσεις περιβαλλοντικών 
ζητηµάτων, πραγµατικών και τοπικών (Ramsey & Hungerford, 1989). Επιπρόσθετα 
προωθεί µια διαφορετική προσέγγιση στην έννοια της εκπαίδευσης, από το εµπειρικό 
στο οικολογικό παράδειγµα (Φλογαϊτη, 1998). Η δυναµική της αναδεικνύει ένα  
κριτικό και αµφισβητησιακό σύστηµα αξιών απέναντι στις κρατούσες θεωρήσεις και 

 
1 Στο εξής Π.Ε. 
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πρακτικές του εκπαιδευτικού συστήµατος. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι ο 
εντοπισµός και η καταγραφή των χαρακτηριστικών και παραµέτρων του νέου 
Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών της Π.Ε., όπως αυτά καθορίζονται στο 
∆.Ε.Π.Π.Σ. και που οριοθετούν τους τρόπους ανάπτυξης περιβαλλοντικών σχολικών 
προγραµµάτων και δραστηριοτήτων διαθεµατικού χαρακτήρα, έτσι ώστε αυτά να 
αποτελούν το υπόστρωµα για ένα πιο δηµοκρατικό περιεχόµενο και µια βιοκεντρική 
αντίληψη στους εκπαιδευτικούς θεσµούς. 
 
Αναλυτικά Προγράµµατα και Π. Ε. 
Ο ρόλος και η σηµασία των Αναλυτικών Προγραµµάτων2, ως συγκροτηµένων 
προτάσεων που αφορούν στο περιεχόµενο και στην µορφή της σχολικής γνώσης είναι 
σηµαντικός, καθώς τα Α. Π. θέτουν τις βασικές παραµέτρους ανάπτυξης και 
διδακτικής πράξης και συντελούν  τα µέγιστα στη διαµόρφωση του κοσµοειδώλου 
των µαθητών, αποτελούν την εκπαιδευτική δοµή µε την οποία το σχολείο επιδιώκει 
την επίτευξη των επίσηµων σκοπών της αγωγής (Χατζηγεωργίου, 2002˙ Βρεττός - 
Καψάλης, 1997). Ανάλογα µε τη φιλοσοφία που θεµελιώνει το Α. Π. διαµορφώνονται 
τα αντικείµενα της γνώσης, οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις και η αξιολόγηση 
προγραµµάτων και µαθητών (Κουτσελίνη, 1997). Συνεπώς, η προοπτική της Π. Ε. 
εξαρτάται από τον τρόπο που αυτή οριοθετείται και υλοποιείται µέσα στα Α. Π..  
Τα προβλήµατα που προέκυψαν από τον κατακερµατισµό της σχολικής γνώσης σε 
αυτοτελή διδασκόµενα µαθήµατα, σε συνδυασµό µε τις νέες επιστηµολογικές 
αντιλήψεις για τη φύση της γνώσης, για τις διαδικασίες µάθησης  και για το πιο 
πρέπει να είναι το περιεχόµενο της εκπαίδευσης οδήγησαν στην αµφισβήτηση των 
παραδοσιακών Α.Π.3. Στο στενό κι ασφυκτικό πλαίσιο των παραδοσιακών Α. Π., η 
Π. Ε. φαίνεται να περιθωριοποιείται µέσα στις υπάρχουσες αναχρονιστικές 
εκπαιδευτικές δοµές, καθώς επισηµαίνεται η αντίφαση και η δυσαρµονία µεταξύ 
αυτών που θεωρητικά ισχύουν για την Π. Ε. και αυτών που πραγµατικά 
εφαρµόζονται (Palmer& Neal, 1994˙ UNESCO 1997). Συνεπώς, για να 
δηµιουργηθούν εκείνες οι δοµές, οι οποίες θα καταστήσουν λειτουργική και 
αποτελεσµατική την Π. Ε. στο σχολείο, τίθεται επιτακτική η ανάγκη σχεδιασµού και 
οργάνωσης κατάλληλων αναλυτικών προγραµµάτων, τα οποία να οριοθετούν τους 
στόχους και τις αρχές της και να  καθορίζουν τα µοντέλα και τις στρατηγικές 
εφαρµογής και αξιολόγησής της. Οι επιµέρους προβληµατισµοί που εντοπίζονται 
αφορούν στη συνεισφορά των θεµατικών περιοχών των αναλυτικών προγραµµάτων 
στην Π.Ε., τη συνέπεια µεταξύ αυτού που διδάσκεται και αυτού που στην 
πραγµατικότητα εφαρµόζεται, τους τρόπους µε τους οποίους αναπτύσσεται και 
επιτυγχάνεται η εκπαίδευση για τη βιώσιµη ανάπτυξη.  Επιπλέον ζητήµατα τα οποία 
πρέπει να διερευνηθούν αφορούν τόσο στη διασαφήνιση της σχέσης της Π. Ε. µε τις 
άλλες µαθησιακές περιοχές, όσο και την οριοθέτηση του ρόλου και της ευθύνης των 
εκπαιδευτικών, τον προσδιορισµό της ανάγκης για ενίσχυση του υποβάθρου και των 
ικανοτήτων τους στον τοµέα της Π. Ε. και την ανάγκη επιµόρφωσής τους (UNESCO, 
1997).  

                                                 
2 Στο εξής Α.Π. 
3 Για το διαχωρισµό των Αναλυτικών Προγραµµάτων ανάλογα µε τη διάρθρωσή τους, βλ. 
Williams R. (1977). Marxism and Literature. New York: Oxford University Press. Eπίσης: 
Westphalen, K. (1982). Αναµόρφωση των Αναλυτικών Προγραµµάτων (µτφρ. Ι. Πυργιωτάκης). 
Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, Apple, M. (1986). Ιδεολογία και Αναλυτικά Προγράµµατα. 
Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής και  Bernstein, B. (1989). Παιδαγωγικοί Κώδικες και κοινωνικός 
έλεγχος. Αλεξάνδρεια. 
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Π. Ε. και ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών  
(∆.Ε.Π.Π.Σ)  
Το µοντέλο που κυριαρχεί στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα είναι αυτό της αυτοτελούς 
διδασκαλίας των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων (Westphalen, 1982˙ Bernstein, 
1989). Η Π. Ε εισήχθη στη Β΄/θµια εκπαίδευση αρχικά (Ν. 1892/ 31-7-1990) και 
κατόπιν στην Α΄/θµια Εκπαίδευση (Γ1/92/227/20-3-1991) ως παράλληλη µε το 
πρόγραµµα διεπιστηµονική δραστηριότητα. Επειδή, ωστόσο, είχε προαιρετικό 
χαρακτήρα και δεν ήταν οργανικά ενταγµένη στα Ωρολόγια Προγράµµατα και 
Προγράµµατα Σπουδών, δεν εξασφαλίστηκε η απαιτούµενη «εσωτερική συνοχή» και 
«ενιαία ανάπτυξη περιεχοµένων» (Bourdieu, 1999˙ Χριστιάς, 2002˙ ∆.Ε.Π.Π.Σ, 
2001), που εξασφαλίζουν την επεξεργασία εννοιών οι οποίες ανήκουν στον ίδιο ή σε 
διαφορετικούς τοµείς της επιστήµης, µε τρόπο ώστε να προσδιορίζονται οι µεταξύ 
τους σχέσεις και να αναδεικνύονται τα σηµεία τοµής τους. Οι αρχές, η µεθοδολογία 
και η φιλοσοφία της Π.Ε. παρέχουν ένα άριστο µοντέλο, το οποίο µπορεί να βρει 
εφαρµογή στο πλαίσιο ενός Α. Π. διαθεµατικού- διεπιστηµονικού χαρακτήρα 
(Ματσαγγούρας, 2002˙ ∆.Ε.Π.Π.Σ, 2001). Ένα τέτοιο Α. Π. στοχεύει στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, επίλυσης προβληµάτων, καλλιεργεί ικανότητες λήψης 
αποτελεσµατικών αποφάσεων και προσανατολίζει τους σπουδαστές στη συµµετοχή 
και στη δράση. Παράλληλα, η προσέγγιση αυτού του είδους ενθαρρύνει τους µαθητές 
να σέβονται τις δικές τους σπουδές στο πλαίσιο µιας ευρύτερης κοινωνικής και 
οικολογικής προσδοκίας (Flint & Bonniwell, 2000), τους καθιστά ικανότερους να 
εφαρµόζουν το αντικείµενό τους στις ανάγκες των προβληµάτων ενός νέου 
πραγµατικού κόσµου (µεταγνώση). Η αντίληψη αυτή έχει προβληµατίσει τόσο την 
πολιτεία όσο και την εκπαιδευτική κοινότητα και ήδη γίνονται προσπάθειες για 
εισαγωγή προσεγγίσεων που αποβλέπουν στην ενδο–κλαδική (intra disciplinary) και 
δια-κλαδική (interdisciplinary) «ενιαιοποίηση» (intergration) της γνώσης (Adler & 
Flihan, 1997˙ Mathison & Freeman, 1997˙ Ματσαγγούρας, 2002). 
Το  ∆ΕΠΠΣ περιλαµβάνει µια σειρά δεξιοτήτων, η καλλιέργεια των οποίων αποτελεί 
ταυτόχρονα στόχο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Σε σύγκριση µε τα παλαιότερα 
Α. Π. παρουσιάζει µεγαλύτερη ευελιξία, ωστόσο στην πράξη δεν έχει παρατηρηθεί 
κάποια αποδέσµευση από τα Α. Π. παλαιού τύπου (Μαυρικάκη, 2003). Παρ΄ όλα 
αυτά είναι σηµαντικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά εισάγεται η Π. Ε. στο επίσηµο 
Α. Π. ως διαθεµατική δραστηριότητα,η οποία εντάσσεται είτε στην «Ευέλικτη 
Ζώνη», είτε στη «Μελέτη του Περιβάλλοντος». Η ανάπτυξή της βασίζεται σε 
συγκεκριµένο πλαίσιο, το οποίο καθορίζεται στο αντίστοιχο πρόγραµµα σπουδών 
(∆.Ε.Π.Π.Σ., 2002, τόµος Β΄, σ. 759). Αυτό αναφέρεται αναλυτικά στο σκοπό της 
Π.Ε., καθορίζει τους άξονες του γνωστικού περιεχοµένου, τους γενικούς στόχους και 
τις ενδεικτικές θεµελιώδεις έννοιες της διαθεµατικής προσέγγισης. Αυτό που αξίζει 
να σηµειωθεί είναι ότι η Π. Ε. αποτελεί δυναµική εκπαιδευτική δραστηριότητα, η 
οποία δύσκολα µπορεί να περιχαρακωθεί µέσα από αυστηρές και τυποποιηµένες 
οριοθετήσεις περιεχοµένου ή διδακτικής µεθοδολογίας. Στο ∆ΕΠΠΣ περιγράφεται το 
πλαίσιο της γενικότερης λειτουργίας της Π. Ε χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν 
επιτρέπεται µια σχετική ελευθερία επαναπροσδιορισµού του από τους 
εµπλεκόµενους. 
Βασική προϋπόθεση για την πραγµάτωση του αναµενόµενου ρόλου της Π. Ε. 
αποτελεί ο «κατάλληλος εκπαιδευτικός» (Glasgow, 1996). Η σωστή προετοιµασία 
του αποτελεί κεντρική προτεραιότητα, τόσο σε επίπεδο έρευνας, όσο και σε επίπεδο 
δράσης (UNESCO-UNEP, 1988˙ Engelson & Disinger, 1990˙ Wilke, Peyton & 
Hungerford, 1987).  Χρειάζεται, συνεπώς, να προσδιοριστούν οι βασικές γνώσεις και 
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ικανότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική λειτουργία των 
εκπαιδευτικών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής πρακτικής 
(∆ασκολιά, 2000˙ Leal Filho, 1996). Ο πυρήνας του ρόλου του εκπαιδευτικού στην 
Π. Ε. συνίσταται κυρίως από την επιστηµονική- ερυνητική, τη διδακτική και 
παιδαγωγική  ετοιµότητα την οποία διαθέτει. Είναι συνεπώς απαραίτητο να 
διερευνηθεί η ικανότητα που έχουν οι εκπαιδευτικοί του δηµοτικού σχολείου να 
διαχειριστούν τα όσα καθορίζονται στο ∆ΕΠΠΣ σχετικά µε την Π.Ε., εάν κατανοούν 
τις αρχές, το περιεχόµενο, τους στόχους και τη θεµατολογία της Π.Ε, εάν έχουν τις 
δεξιότητες να χρησιµοποιούν τιs µεθόδους και διδακτικές τεχνικές που καθορίζονται  
και εάν έχουν διαµορφωµένη αντίληψη και θετική στάση απέναντι στην Π.Ε. και την 
αναγκαιότητα της ενσωµάτωσής της στο Αναλυτικό Πρόγραµµα του ∆ηµοτικού 
Σχολείο. 
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