
 

 

4
ο
 Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο 12-14/12/2008 

 

 

 

Εικόνες της Φύσης στο Εκπαιδευτικό    

Υλικό: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση      

           Για Βιώσιµες Πόλεις» 
 

Αλίκη Καζταρίδου 
              Σχολική Σύµβουλος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Καστοριάς 

alechatzi@sch.gr 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να διερευνηθεί πώς 

“κωδικοποιείται” το περιβάλλον στο εκπαιδευτικό υλικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ», πώς αναπαρίσταται δηλαδή το περιβάλλον 

µέσα από θεωρητικά κείµενα, φύλλα εργασίας, και διαφάνειες που περιέχονται στο 

εκπαιδευτικό πακέτο. Να µελετηθεί µε ποια γνωστικά στοιχεία συνδέεται η 

αναπαράσταση αυτή, ποιες αξίες προβάλλει και πώς επίσης προβάλλει τη θέση του 

ανθρώπου σε αυτή. Σύµφωνα µε τους Bogner (1998) και Gobster (2001) οι “εικόνες 

της φύσης” που διαµορφώνουµε επηρεάζουν τις αποφάσεις µας για την προστασία του 

περιβάλλοντος, γι’ αυτό η έρευνα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  πρέπει να τις 

λαµβάνει σοβαρά υπόψη της. Εποµένως η ανάλυση των αναπαραστάσεων της φύσης θα 

πρέπει να αποτελεί βασικό κριτήριο στην αξιολόγηση του σχεδιασµού εκπαιδευτικού 

υλικού για περιβαλλοντικά προγράµµατα. Από τη συνολική θεώρηση της ποσοτικής και 

της ποιοτικής ανάλυσης των αποτελεσµάτων της έρευνας διαπιστώνουµε ότι η 

περιβαλλοντική ύλη που προβάλλει το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό είναι συγκροτηµένη 

στο σύνολό της από γνωστικά, αξιακά και συναισθηµατικά στοιχεία τα οποία έχουν 

σηµαντική αξία για περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράµµατα. Υπάρχει πλουραλισµός 

στον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζεται η φύση, αφού διαπιστώνεται παρουσία σχεδόν 

όλων των εικόνων φύσης. Οι εικόνες της φύσης που προβάλλονται είναι συνεκτικές και 

όχι αντιφατικές µε το ίδιο κάθε φορά περιεχόµενο, ώστε να µεταδίδουν την ίδια 

σηµασία και να µην προκαλείται στους µαθητές σύγχυση.  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού Π.Ε, εικόνα της φύσης, τύποι 

φύσης, απεικονίσεις της φύσης, αξίες, σχέσεις ανθρώπου-φύσης, χαρακτηρισµός 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων, µεταφορές της φύσης, γνωστικά-αξιακά-

συναισθηµατικά στοιχεία  

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

     Το εκπαιδευτικό υλικό “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για Βιώσιµες Πόλεις” το 

οποίο εκδόθηκε το 1999 από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και της 

Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µε επιµέλεια από τις  Τρικαλίτη Αγγελική και 

Παλαιοπούλου – Σταθοπούλου Ρέα περιέχει: 5 βιβλία µε το θεωρητικό υλικό των 

θεµατικών ενοτήτων που διαπραγµατεύονται, 1 βιβλίο µε παιδαγωγικές και 

µεθοδολογικές κατευθύνσεις ως οδηγό για τον εκπαιδευτικό, 30 διαφάνειες που 

υποστηρίζουν το θεωρητικό µέρος και φύλλα δραστηριοτήτων και αξιολόγησης 

κατανεµηµένα σε 12 προγράµµατα που ακολουθούν τις θεµατικές ενότητες των 

βιβλίων. Οι θεµατικές ενότητες των βιβλίων είναι: ΒΙΒΛΙΟ 1: Πόλεις και Άνθρωποι , 

ΒΙΒΛΙΟ 2: Η φύση στην πόλη, ΒΙΒΛΙΟ 3: Το νερό στην πόλη, ΒΙΒΛΙΟ 
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4:Ατµόσφαιρα-Ρύπανση του αέρα, ΒΙΒΛΙΟ 5: Μεταφορές –Ηχορύπανση –

Απορρίµµατα. 

 Αναλύθηκαν όλα τα παραπάνω τεύχη και  τα φύλλα εργασίας και αξιολόγησης. Οι 

διαφάνειες που αποτελούν υποστηρικτικό υλικό της θεωρίας που αναπτύσσεται στα 5 

βιβλία, ενσωµατώθηκαν ανάλογα µε το περιεχόµενό τους στην αντίστοιχη θεµατική 

ενότητα και αναλύθηκαν ταυτόχρονα µε τα βιβλία. Συνολικά δηµιουργήθηκαν 59 

µονάδες ανάλυσης. Κριτήριο για τον καθορισµό των µονάδων ανάλυσης ήταν οι 47 

διακριτές ενότητες που περιέχονται στα βιβλία, και τα 12 ξεχωριστά προγράµµατα 

που περιλαµβάνουν φύλλα εργασίας, και αξιολόγησης.  

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας  βασίστηκε στην “ανάλυση 

περιεχοµένου”, η οποία αποτελεί µια τυποποιηµένη µέθοδο που κωδικοποιεί-

κατηγοριοποιεί µε συστηµατικό τρόπο το γραπτό αλλά και τον προφορικό λόγο. Tα 

ποιοτικά δεδοµένα που προκύπτουν από την ανάλυση ποσοτικοποιούνται µε 

στατιστικές µεθόδους ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγησή της σηµασίας που έχουν. 

(Berelson 1952, Holsti 1969, Cohen& Manion, 1997, Κυριαζή, 1998 , Titscher et al. 

2000). 

Στην παρούσα έρευνα εφαρµόσαµε το ίδιο σύστηµα κατηγοριών µε τους Korfiatis, 

Stamou, & Paraskevopoulos (2004), οι οποίοι το χρησιµοποίησαν στα σχολικά 

εγχειρίδια του δηµοτικού σχολείου «Εµείς και ο κόσµος». Σύµφωνα µε το σύστηµα 

αυτό χρησιµοποιήσαµε τον όρο “εικόνα της φύσης” (image of nature), ως ένα 

σύνθετο όρο, όπου περιλαµβάνονται όλες οι έννοιες που διαµορφώνουν τις 

αντιλήψεις και τις στάσεις µας για τη φύση και είναι τόσο στοιχεία αναπαράστασης 

όσο και γνώσης για τη φύση. Στη συγκεκριµένη ανάλυση η “εικόνα της φύσης” είναι 

ένα σύστηµα εφτά στοιχείων, εφτά δηλαδή είδη κατηγοριών, των οποίων την 

παρουσία ή απουσία εξετάζουµε µε το σύστηµα καταµέτρησής µας σε κάθε “µονάδα 

ανάλυσης” του εκπαιδευτικού υλικού. Οι κατηγορίες ανάλυσης φαίνονται στον 

πίνακα του παραρτήµατος. 

Η δική µας ανάλυση που έχει ως στόχο την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού 

µε τη µεθοδολογία που περιγράφηκε παραπάνω σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να 

αποτυπώσει και να αποκαλύψει την αληθινή περιβαλλοντική και ευρύτερη παιδευτική 

του αξία. Αυτή θα εξαρτηθεί τόσο από την αλληλεπίδρασή του µε το έµψυχο υλικό 

που θα το χρησιµοποιήσει όσο και από το γενικότερο πλαίσιο µέσα στο οποίο θα 

λάβει χώρα η διαδικασία αυτή.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Εµφανίζονται όλες οι κατηγορίες ανάλυσης σε όλα τα τµήµατα του εκπαιδευτικού 

υλικού και µάλιστα οι περισσότερες µε µεγάλα ποσοστά.. Έτσι στις 59 µονάδες 

ανάλυσης που µελετήσαµε έχουµε παρουσία όλων των κατηγοριών ανάλυσης µε 

ποσοστά που κυµαίνονται από 37,3% – 89,8%.Οι κατηγορίες µε τη µεγαλύτερη 

παρουσία είναι αυτές των τύπων φύσης(89,8%) του χαρακτηρισµού των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων (76,3%), των µεταφορών της φύσης (69,5%) και 

των απεικονίσεων της φύσης (66,1%). Η οµάδα µε τη µικρότερη παρουσία είναι η 

κατηγορία των περιβαλλοντικών γνώσεων (37,3%). Σηµαντική όµως είναι και η 

παρουσία της κατηγορίας της φύσης ως αξίας (61%), και η κατηγορία των σχέσεων 

ανθρώπου – φύσης (52,5%).  

Αναλυτικότερα η παρουσία των κατηγοριών της ανάλυσης έχει ως εξής: 

Τύποι φύσης: Οι τύποι φύσης είναι η κατηγορία ανάλυσης που εµφανίζεται µε το 

υψηλότερο ποσοστό (89,85%). Πιο συγκεκριµένα το εκπαιδευτικό υλικό αναφέρεται 

τόσο στο ανθρωπογενές όσο και στο φυσικό περιβάλλον µε συντριπτικά µεγαλύτερη 

παρουσία αναφορών για το ανθρωπογενές περιβάλλον. Έτσι το φυσικό περιβάλλον 
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εµφανίζεται σε 10 από τις 59 ενότητες (ποσοστό 17%) ενώ το ανθρωπογενές 

περιβάλλον σε 48 ενότητες (81,4%). Η παραπάνω αναλογία είναι αναµενόµενη αν 

λάβει κανείς υπόψη του το θεµατικό πυρήνα του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού που 

είναι η πόλη, το δοµηµένο δηλαδή περιβάλλον. Είναι εποµένως δικαιολογηµένη η 

καθολική σχεδόν παρουσία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο βιβλίο για την 

πόλη και τους ανθρώπους της, στο βιβλίο για την ατµόσφαιρα και την ατµοσφαιρική 

ρύπανση και στο βιβλίο για τις µεταφορές- ηχορύπανση- απορρίµµατα. Το φυσικό 

περιβάλλον προβάλλεται ισότιµα µε το ανθρωπογενές στο τεύχος που αφορά τη φύση 

στην πόλη και µε µικρότερη παρουσία στο τεύχος που αφορά το νερό στην πόλη. Η 

ανισοµερής αυτή κατανοµή των τύπων της φύσης αναπαριστάνει µε ρεαλιστικό 

τρόπο την υποβαθµισµένη παρουσία του φυσικού περιβάλλοντος στο δοµηµένο 

περιβάλλον. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται επιπλέον από την προσπάθεια του 

εκπαιδευτικού υλικού να ευαισθητοποιήσει τους µαθητές µε ποικιλία 

δραστηριοτήτων, που έχουν ως στόχο τον προβληµατισµό και την ευαισθητοποίηση 

σχετικά µε το πώς πρέπει να είναι µια ιδανική πόλη. 

Η µειωµένη παρουσία του φυσικού περιβάλλοντος στις ενότητες του 

εκπαιδευτικού υλικού που µελετήσαµε σε καµία περίπτωση δεν περιορίζουν την αξία 

και τη σηµασία του στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου στην πόλη. 

Αντίθετα το περιεχόµενο, η δοµή και η φιλοσοφία του εκπαιδευτικού υλικού σε όλη 

του την έκταση υπογραµµίζει και αναδεικνύει την ανάγκη για λήψη κατάλληλων 

µέτρων ώστε οι πόλεις να “πρασινίσουν” για να γίνουν βιώσιµες. 

Απεικονίσεις της φύσης: Παρουσιάζονται σε 39 από τις 59 µονάδες ανάλυσης 

(66,1%). Παρατηρείται ωστόσο σηµαντική πλειοψηφία στις βιοφοβικές απεικονίσεις, 

αφού στις 35 από τις 59 µονάδες ανάλυσης τονίζονται ιδιαίτερα τα κοινωνικά και τα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα που προκύπτουν από την αστικοποίηση του πληθυσµού 

και µόνο στις 9 µονάδες ανάλυσης γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήµατα που 

προσφέρει η πόλη. Σχετικά µε την ποσοτική αλλά και την ποιοτική κατανοµή των 

απεικονίσεων στα διάφορα τεύχη του εκπαιδευτικού υλικού υπάρχει η εξής εικόνα: Η 

µεγαλύτερη συχνότητα παρουσίας απεικονίσεων της φύσης εµφανίζεται στο 4
ο
 

τεύχος που αφορά την ατµόσφαιρα και την ατµοσφαιρική ρύπανση (παρατηρείται και 

στις 7 µονάδες ανάλυσης που υπάρχουν στο τεύχος αυτό) και είναι όλες βιοφοβικές. 

Μεγάλη συχνότητα έχουµε επίσης και στα φύλλα δραστηριοτήτων (σε 11 από τα 12 

προγράµµατα που αφορούν τις δραστηριότητες) και είναι επίσης όλες οι απεικονίσεις 

βιοφοβικές Στο 1
ο
 τεύχος µε θέµα την πόλη και τους κατοίκους της συναντάµε 

απεικονίσεις της φύσης στις 8 από τις 11 περιπτώσεις µε ισότιµη περίπου σχέση 

ανάµεσα στις βιοφιλικές και τις βιοφυσικές εικόνες. Στο 2
ο
 τεύχος για τη φύση στην 

πόλη έχουµε απεικονίσεις στις 4 από τις 5 περιπτώσεις µε ισότιµη επίσης σχέση. 

Πολύ µικρή παρουσία απεικονίσεων έχουµε στο 5ο βιβλίο που αφορά τις µεταφορές- 

ηχορύπανση- απορρίµµατα (4 απεικονίσεις στις 13 µονάδες ανάλυσης) και είναι όλες 

βιοφοβικές. Σχετικά µικρή παρουσία εµφανίζεται στο 3
ο
 τεύχος για το νερό στην 

πόλη (στις 5 από τις 11 περιπτώσεις) µε κυριαρχία επίσης των βιοφοβικών εικόνων. 

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναφερθούν παραδείγµατα βιοφοβικών και 

βιοφιλικών απεικονίσεων ώστε να εξηγηθεί πληρέστερα η µεγάλη διαφορά στη 

συχνότητα εµφάνισής τους. Οι απεικονίσεις της φύσης ως επικίνδυνος και 

απειλητικός χώρος (βιοφοβικές απεικονίσεις) αφορούν κυρίως δόµηση χώρων, όπου 

χρησιµοποιούνται υλικά τοξικά (οικοδοµικά υλικά που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, 

χρώµατα που είναι τοξικά, βερνίκια κ.λπ.) που ρυπαίνουν το περιβάλλον και 

επιβαρύνουν την υγεία των κατοίκων. Αφορούν ακόµα περιπτώσεις όπου η πόλη 

επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον γιατί ρυπαίνει τον αέρα, το νερό, το έδαφος, 

σπαταλά τους φυσικούς πόρους, καταστρέφει τα οικοσυστήµατα και µειώνει τη 
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βιοποικιλότητά τους λόγω της διαρκούς επέκτασής της. Οι βιοφοβικές επίσης 

απεικονίσεις εκφράζονται και µέσω των αρνητικών εθνικών και κοινωνικών 

καταστάσεων στις οποίες οδηγεί η υπερσυσσώρευση πληθυσµού στις πόλεις. 

Χαρακτηριστικά τονίζεται η µείωση της ποικιλότητας των ανθρώπων σε γνωρίσµατα, 

ενδυµασίες κ.λπ., ο συνωστισµός και οι συνέπειές του στην ψυχική υγεία των 

ανθρώπων, η φτώχεια, η εγκληµατικότητα, η αποξένωση από τη φύση, ο ρατσισµός, 

η ανεργία Οι βιοφιλικές απεικονίσεις αφορούν το σχεδιασµό των πόλεων και των 

κτηρίων, ο οποίος στηρίζεται στη βιοκλιµατική αρχιτεκτονική, στη χρήση 

κατάλληλων οικοδοµικών υλικών, στη χρήση πράσινου, στην προστασία της 

ποιότητας του νερού, την αφθονία υλικών αγαθών.  

Η υπεροχή των βιοφοβικών καταστάσεων όπως γίνεται αντιληπτό από τα 

παραπάνω παραδείγµατα αποτυπώνει µε παραστατικό τρόπο τα τεράστια 

προβλήµατα των σύγχρονων πόλεων, ως αποτέλεσµα της έντονης αστικοποίησης που 

συντελέστηκε µε το πέρασµα από την αγροτική στη βιοµηχανική κοινωνία. Το 

εκπαιδευτικό υλικό προβάλλει µε αρνητικό τρόπο τη λανθασµένη ανάπτυξη που 

ακολούθησαν οι πόλεις ενώ προβάλλει µε θετικό τρόπο τον οικολογικό σχεδιασµό 

των πόλεων ώστε να φτιαχτούν πόλεις βιώσιµες για τους κατοίκους της, φιλικές για 

το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό είναι φανερό ότι οι βιοφοβικές παραστάσεις που 

προβάλλονται στο εκπαιδευτικό υλικό αποσκοπούν όχι στο να είναι φοβικές και 

απειλητικές αλλά να δράσουν καταλυτικά ώστε οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί που 

θα εµπλακούν στο πρόγραµµα να συνειδητοποιήσουν ότι µε εναλλακτικούς 

οικολογικούς σχεδιασµούς η φύση και η πόλη δεν είναι ασυµβίβαστες έννοιες αλλά 

µπορούν να συνυπάρχουν αρµονικά. 

Αξίες: Αναφορές στην αξία της φύσης όπως φαίνεται στον Πίνακα του 

παραρτήµατος παρουσιάζονται στις 36 από τις 59 ενότητες που εξετάσαµε (61%). Η 

κατηγορία αυτή ανάλυσης εµφανίζεται µε ίδια περίπου ποσοστά σε όλα τα τεύχη που 

περιλαµβάνονται στο εκπαιδευτικό υλικό εκτός από το 5
ο
 τεύχος όπου εµφανίζεται 

στις δύο µόνο από τις 13 περιπτώσεις.  

Ως προς το είδος τους η φύση ως αρκαδία (40,7%) εµφανίζεται περίπου µε τα ίδια 

ποσοστά που εµφανίζεται η φύση ως πόρος για τον άνθρωπο (49,2%). Η αναλογία 

αυτή ανάµεσα στα δυο είδη διατηρείται µε µικρές διαφοροποιήσεις σε όλα τα τεύχη 

µε εξαίρεση το τµήµα που αφορά τα φύλλα δραστηριοτήτων και αξιολόγησης όπου οι 

αναφορές στη φύση ως πόρος είναι διπλάσιες από τις αναφορές της φύσης ως 

αρκαδία. Οι αναφορές στην αρκαδική αξία αφορούν κυρίως περιβάλλοντα όπως το 

αστικό και περιαστικό πράσινο, τα άλση, τα πάρκα, το σχολικό κήπο, τα ποτάµια τα 

ρέµατα. Προβάλλονται ως χώροι που συµβάλλουν στην αναψυχή, τη µάθηση, την 

καλλιέργεια αγάπης για τη φύση, τονίζουν δηλαδή την εγγενή αξία της φύσης. 

Η φύση ως πόρος προβάλλεται κυρίως µέσα από την παρουσίαση της 

προσπάθειας του ανθρώπου να επιλέγει τις κατάλληλες θέσεις για την ίδρυση πόλεων 

και οικισµών (κοντά σε νερό, πρώτες ύλες, ,πράσινο, κατάλληλο κλίµα). 

Προβάλλεται επίσης η φύση ως πόρος µε τη χρήση της ηλιακής, της αιολικής και της 

γεωθερµικής ενέργειας για θέρµανση, ψύξη ή φωτισµό των κτηρίων, τη χρήση επίσης 

κάποιων φυτών που απορροφούν τοξικές ουσίες για την ανανέωση του αέρα σε 

εσωτερικούς χώρους και τη χρήση του πράσινου για τη βελτίωση του µικροκλίµατος. 

Είναι σηµαντικό να τονιστεί η ισότιµη περίπου προβολή των δυο αξιών της φύσης 

στο εκπαιδευτικό υλικό, αφού είναι γνωστή µέχρι πρότινος τουλάχιστον στα 

διδακτικά εγχειρίδια αλλά και ευρύτερα η κυριαρχία της χρηστικής αξίας της φύσης. 

Σχέσεις ανθρώπου-φύσης: Η κατηγορία ανάλυσης που αφορά τις σχέσεις 

ανθρώπου – φύσης έχει σηµαντική παρουσία στο εκπαιδευτικό υλικό που 

µελετήσαµε. Τη συναντάµε στις µισές περίπου ενότητες (ποσοστό 52,5%) µε 
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ισάριθµες αναφορές στην κυριαρχία του ανθρώπου στη φύση (ποσοστό 30,5%) και 

την προστασία της φύσης από τον άνθρωπο (ποσοστό 28,8%). Μικρή συχνότητα 

παρουσίας της παραπάνω κατηγορίας ανάλυσης έχουµε στην κυριαρχία της φύσης 

στον άνθρωπο (ποσοστό 17%) ενώ εντύπωση προκαλεί η απουσία οποιασδήποτε 

αναφοράς σε σχέσεις ισότητας µεταξύ ανθρώπου και φύσης. Ως προς την κατανοµή 

των συγκεκριµένων κατηγοριών ανάλυσης στα διάφορα µέρη που απαρτίζουν το 

εκπαιδευτικό υλικό η εικόνα που παρουσιάζεται µε την ανάλυση των δεδοµένων της 

παρούσας έρευνας είναι η εξής: Η κυριαρχία του ανθρώπου στη φύση παρατηρείται 

µε µεγαλύτερη συχνότητα στα δύο βιβλία που αναφέρονται στη φύση στην πόλη (στις 

4 από τις 5 µονάδες ανάλυσης αυτού του βιβλίου) και στο νερό στην πόλη (στις 6 από 

τις 11 µονάδες ανάλυσης αυτού του βιβλίου). Η περιφρούρηση της φύσης από τον 

άνθρωπο παρουσιάζεται µε µικρή µεν συχνότητα αλλά σε όλα τα τεύχη του 

εκπαιδευτικού υλικού. Εξαίρεση παρατηρείται στο 2
ο
 τεύχος που αναφέρεται στη 

φύση στην πόλη όπου η παρουσία της προστασία της φύσης είναι πιο έντονη 

(παρουσιάζεται στις 3 από τις 5 µονάδες ανάλυσης) και στο κοµµάτι που αναφέρεται 

στα φύλλα δραστηριοτήτων – αξιολόγησης µε συχνότητα 7 παρουσίες στις 12 

ενότητες αυτής της οµάδας. Η κυριαρχία της φύσης στον άνθρωπο υπάρχει µε πολύ 

χαµηλή συχνότητα (µία ή δύο το πολύ φορές) σε όλα τα τεύχη εκτός από το 5
ο
 τεύχος 

που αναφέρεται στις µεταφορές – ηχορύπανση – απορρίµµατα και µε σχετικά 

σηµαντική παρουσία στην οµάδα των δραστηριοτήτων (στις 4 από τις 12 

περιπτώσεις). 

Η κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στη φύση εκφράζεται µέσα από τις 

καταστροφικές πιέσεις που ασκεί η δηµιουργία των πόλεων στο φυσικό περιβάλλον, 

την εκµετάλλευση της φύσης για οικονοµικούς σκοπούς (υπερβόσκηση, ξύλευση, 

γεωργία, υπερκατανάλωση νερού, αποξήρανση υγρότοπων, εκτροπή των υδάτινων 

αποδεκτών, κατασκευή φραγµάτων).Το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζει τα 

παραπάνω φαινόµενα µε αρνητικό τρόπο, τα αποδοκιµάζει ως ενέργειες που 

επιβαρύνουν και καταστρέφουν το περιβάλλον ενώ αντίθετα προτείνει και προβάλλει 

λύσεις που θα ικανοποιούν τις ανθρώπινες ανάγκες και είναι συµβατές µε το 

περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρουµε την κατασκευή οικολογικών κτηρίων 

(εξοικονόµηση ενέργειας-βιοκλιµατική), τη δηµιουργία χώρων πρασίνου, τις 

αναδασώσεις µε κατάλληλες συνθήκες, τη διαχείριση του νερού στην κατεύθυνση της 

προστασίας της ποιότητας αλλά και της ποσότητάς του, τις διεθνείς συµφωνίες για 

µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, τις εθνικές πολιτικές για τις µεταφορές που 

ενισχύουν τα µαζικά µέσα συγκοινωνίας, ώστε να µειώνονται οι ατµοσφαιρικοί 

ρύποι, οι οποίοι οφείλονται εν πολλοίς στη χρήση του αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης. 

Οι παραπάνω λύσεις αποτελούν ορισµένες αναφορές που παρουσιάζουν τον άνθρωπο 

ως προστάτη της φύσης .  

Περιπτώσεις όπου η φύση εµφανίζεται ως κυρίαρχη και δηµιουργεί προβλήµατα 

στην επιβίωση του ανθρώπου εµφανίζονται όπως προαναφέρθηκε σε δέκα ενότητες. 

Αφορούν φυσικές καταστροφές όπως πληµµύρες και φωτιές, ραδιενεργές 

ακτινοβολίες που εκπέµπουν ορισµένα πετρώµατα που περιέχουν ουράνιο, αλλαγές 

στο κλίµα (συχνές εναλλαγές περιόδων ξηρασίας και βροχοπτώσεων) που 

διαταράσσουν τον κύκλο του νερού, πηγές ρύπανσης της ατµόσφαιρας από τα αέρια 

και τον καπνό που εκλύεται από τα ηφαίστεια, τις πυρκαγιές των δασών και τη σκόνη 

που οφείλεται στην αποσάθρωση και τις έρηµους. 

Γενικά όµως σε όλη την έκταση του εκπαιδευτικού υλικού διαφαίνεται η 

δυνατότητα αρµονικής συνύπαρξης του ανθρώπου µε τη φύση µέσα. από κατάλληλες 

πολιτικές διαχείρισης του περιβάλλοντος, ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης του 

κοινού σε θέµατα προστασίας του. Εποµένως η προβολή των σχέσεων ανθρώπου 
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φύσης µε τον άνθρωπο να εµφανίζεται κυρίαρχος στη φύση γίνεται από το 

εκπαιδευτικό υλικό µε στόχο την επισήµανση της αρνητικής επίδρασης αυτού του 

είδους της σχέσης στο περιβάλλον κι άρα και στον ίδιο τον άνθρωπο και στην ανάγκη 

µεταβολής αυτής της σχέσης στην κατεύθυνση της προστασίας και της 

περιφρούρησης. Στην κατεύθυνση της αρµονικής συνύπαρξης ανθρώπου – φύσης θα 

συνέβαλλε σηµαντικά και η προβολή σχέσεων ισοτιµίας του ανθρώπου µε τη φύση, η 

οποία όµως όπως επισηµάνθηκε και προηγούµενα απουσιάζει παντελώς από όλες τις 

ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού. 

Χαρακτηρισµός ανθρώπινων δραστηριοτήτων: Υπάρχει έντονη παρουσία της 

κατηγορίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων  και των επιπτώσεών τους στο 

περιβάλλον σε όλα τα τεύχη του εκπαιδευτικού υλικού. Η παρουσία τους εντοπίζεται 

στις 45 από τις 59 ενότητες (ποσοστό 76,3%). Κυριαρχούν οι προβληµατικές (59,3%) 

και οι συµβατές (30,5%) ενώ οι ουδέτερες έχουν αµελητέα παρουσία (5,1%). Η 

κατανοµή των προβληµατικών ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα τεύχη που 

περιλαµβάνονται στο εκπαιδευτικό υλικό  παρουσιάζει σχετική οµοιοµορφία. 

Καθολική σχεδόν παρουσία παρατηρείται σε όλες τις ενότητες του 2
ου
 τεύχους, το 

οποίο αναφέρεται στη φύση στην πόλη (εµφανίζεται στις 4 από τις 5 ενότητες), και 

στο 4
ο
 τεύχος που ασχολείται µε την ατµόσφαιρα και τη ρύπανση του αέρα. Ως 

προβληµατικές ανθρώπινες δραστηριότητες αναφέρονται η χρήση ορυκτών καυσίµων 

που συντελούν στην ατµοσφαιρική ρύπανση, η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριµµάτων 

και λυµάτων , η υποβάθµιση των φυσικών οικοσυστηµάτων που οδηγεί στη µείωση 

της βιοποικιλότητας, η καταστροφή του πράσινου, η ελάττωση των φυσικών πόρων, 

η µεγάλη σπατάλη ενέργειας, η ηχορύπανση κ.λπ. Τα περιβαλλοντικά αυτά 

προβλήµατα παρατηρούνται κυρίως σε πόλεις µε µεγάλη συσσώρευση πληθυσµού 

που όµως για πολλούς είναι η προοπτική των σύγχρονων πόλεων. 

Οι συµβατές µε το φυσικό περιβάλλον ανθρώπινες δραστηριότητες προβάλλονται 

µε µεγαλύτερη συχνότητα στο 5
ο
 βιβλίο που αναφέρεται στις µεταφορές – 

ηχορύπανση – απορρίµµατα (στις 6 από τις 13 ενότητες) και την οµάδα µε τα φύλλα 

δραστηριοτήτων – αξιολόγησης (στις 5 από τις 12 ενότητες) ενώ η παρουσία τους στα 

άλλα τµήµατα του εκπαιδευτικού υλικού είναι σχετικά µικρή. Ως συµβατές µε το 

φυσικό περιβάλλον ανθρώπινες δραστηριότητες παρουσιάζονται η κατασκευή 

κτηρίων µε οικολογικό σχεδιασµό (βιοκλιµατικά), και δραστηριότητες βελτίωσης του 

φυσικού περιβάλλοντος ( αναδασώσεις, προστασία της ποιότητας του νερού, η 

εξοικονόµηση νερού, η χρήση µαζικών µέσων µεταφοράς, η ανακύκλωση ή 

επαναχρησιµοποίηση υλικών, η αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας).  

Με ουδέτερο τρόπο εµφανίζονται τρεις περιπτώσεις ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

όπως είναι οι αγροτικές καλλιέργειες, η κτηνοτροφία, και το ψάρεµα.  

Η συγκριτικά µεγαλύτερη παρουσία των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που οι 

επιπτώσεις τους στο περιβάλλον είναι προβληµατικές σε σχέση µε τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες που είναι συµβατές µε τη φύση σε καµία περίπτωση δεν εκφράζει 

την υπεροχή τους. Αντικατοπτρίζει όπως προαναφέρθηκε και σε άλλα σηµεία της 

παρούσας έρευνας µε ρεαλισµό την πραγµατικότητα των σύγχρονων πόλεων που 

αναπτύχθηκαν µε λάθος τρόπο. Στόχος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και του 

συγκεκριµένου εκπαιδευτικού υλικού όπως διαφαίνεται σε όλο του το περιεχόµενο 

είναι η διαµόρφωση ενηµερωµένων και ευαίσθητων πολιτών που θα εργαστούν µε 

υπευθυνότητα για την επίλυση των υπαρχόντων προβληµάτων και την πρόληψη 

νέων. 

Γνώση: Η κατηγορία αυτή ανάλυσης αν και αποτελεί βασικό στοιχείο στα 

προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης παρουσιάζεται µε τη µικρότερη 

συχνότητα συγκριτικά µε τις υπόλοιπες κατηγορίες. Εµφανίζεται στις 22 από τις 59 



 

 

4
ο
 Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο 12-14/12/2008 

 

 

ενότητες (ποσοστό 37,3%) και περιλαµβάνει γνώσεις κυρίως από την Οικολογία 

(ποσοστό 28,8%) αλλά σε πολύ µικρότερο βαθµό από τη Βοτανική (ποσοστό18,6%) 

και τη Ζωολογία.(ποσοστό 6,8%). Όσον αφορά την κατανοµή των περιβαλλοντικών 

γνώσεων στα διάφορα τεύχη που περιλαµβάνονται στο εκπαιδευτικό πακέτο, 

µεγαλύτερη παρουσία παρατηρείται στο 2
ο
 τεύχος που αφορά τη φύση στην πόλη, το 

4
ο
 που αναφέρεται στην ατµόσφαιρα και τη ρύπανση του αέρα, καθώς επίσης και στα 

φύλλα δραστηριοτήτων. Η ανοµοιόµορφη κατανοµή της περιβαλλοντικής γνώσης 

ανά τεύχος αλλά και ανά είδος γνώσης µπορεί να αποδοθεί πιθανά στη διαφορετική 

θεµατολογία των τευχών και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του περιεχοµένου του 

εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο εστιάζεται στο δοµηµένο περιβάλλον.  

Συγκεκριµένα οι αναφορές στην Οικολογία περιλαµβάνουν ορισµούς και 

περιγραφές για την έννοια του οικοσυστήµατος όπου τονίζεται η διαρκής 

αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση µεταξύ των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων 

και επισηµαίνεται η διαλυτική επίδραση των πόλεων στη σχέση αυτή. Γίνεται 

αναφορά στη λειτουργία των φυτών ως προµηθευτών ενέργειας στα οικοσυστήµατα, 

και ως βελτιωτικού παράγοντα στην ποιότητα της ζωής στην πόλη. Αναλύονται οι 

κίνδυνοι που απειλούν το αστικό πράσινο και προτείνονται τρόποι διαχείρισης 

καµένων περιοχών. Αρκετά επεξηγηµατικές είναι επίσης οι αναφορές σε οικολογικές 

έννοιες όπως κύκλος του νερού, λεκάνη απορροής, ρύπανση, ευτροφισµός, 

βιοσυσσώρευση, βιοποικιλότητα, αλατοποίηση εδαφών, βιολογικός καθαρισµός, 

εξοικονόµηση νερού και ενέργειας, φαινόµενο του θερµοκηπίου, ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας που θεωρούµε ότι µέσα από τα προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση 

είναι απαραίτητο να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι µαθητές. 

Αναφορικά µε γνώσεις από τον επιστηµονικό τοµέα της Βοτανικής στο 

εκπαιδευτικό υλικό περιλαµβάνεται η ονοµασία των περιοχών που έχουν βλάστηση 

(αστικό και περιαστικό πράσινο, δάσος, άλσος, πάρκο), ο προσδιορισµός των 

παραγόντων που ευνοούν, περιορίζουν ή καταστρέφουν τη βλάστηση, η περιγραφή 

του τρόπου αναδάσωσης µιας περιοχής, και των κριτηρίων για την επιλογή των 

κατάλληλων για την αναδάσωση φυτών. Παρουσιάζονται ακόµη φυτά που έχουν τη 

δυνατότητα απορρόφησης τοξικών ουσιών µε ευεργετική επίδραση στο µικροκλίµα 

εσωτερικών χώρων και επισηµαίνονται οι επιπτώσεις της όξινης βροχής, της τρύπας 

του όζοντος και του φαινοµένου του θερµοκηπίου στη βλάστηση. 

Αναφορικά µε τη Ζωολογία οι γνώσεις που περιλαµβάνονται στο εκπαιδευτικό 

υλικό είναι ελάχιστες και αφορούν κυρίως την επίδραση σηµαντικών 

περιβαλλοντικών προβληµάτων στην πανίδα. Αξιοσηµείωτη και περιβαλλοντικά 

χρήσιµη είναι η αναφορά στην προσαρµοστική ικανότητα της άγριας ζωής (σπάνια 

είδη ζώων και πουλιών) στην τσιµεντούπολη , ανάµεσα στα εργοστάσια, τις 

λεωφόρους, τις ταράτσες των πολυκατοικιών αλλά και σε τοπικά άλση και πάρκα. 

Μεταφορές της Φύσης: Οι µεταφορικές αναπαραστάσεις της φύσης έχουν µεγάλη 

παρουσία στις ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού που εξετάσαµε (ποσοστό 69,5%). 

Επικρατεί η µεταφορά της ‘µεταβολής της φύσης’, η οποία σηµειώνεται στις 38 από 

τις 59 ενότητες ανάλυσης. Μεταφορές της φύσης που προβάλλονται ωστόσο στη 

βιβλιογραφία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης όπως είναι η αλυσίδα της φύσης, και 

η ισορροπία έχουν πολύ χαµηλή παρουσία. Η αναλυτική παρουσίαση των 

µεταφορικών απεικονίσεων έχει ως εξής: 

Η µεταφορά της “ισορροπίας της φύσης” αναφέρεται µόνο τρεις φορές σε όλο το 

εκπαιδευτικό υλικό. Εκφράζεται µε τις σοβαρές επιπτώσεις της όξινης βροχής στην 

ισορροπία των λιµνών και των ποταµών, µε τη δυναµική ισορροπία που 

επιτυγχάνεται στην στρατόσφαιρα µε την ταυτόχρονη δηµιουργία και καταστροφή 

του όζοντος και η οποία δυναµική ισορροπία επηρεάζεται από τη χρήση των 
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χλωροφθορανθράκων. Η µεταφορά αυτή η οποία παρουσιάζεται ως απαραίτητη 

συνθήκη για την ανθρώπινη επιβίωση, επηρεάζεται σηµαντικά από ανθρώπινες 

δραστηριότητες. 

Η µεταφορά της “µεταβαλλόµενης φύσης” έχει µεγάλη παρουσία στο 

εκπαιδευτικό υλικό που εξετάσαµε. Οι αλλαγές που συµβαίνουν στη φύση 

παρουσιάζονται τις περισσότερες φορές ως αποτέλεσµα της οργάνωσης της 

κοινωνίας σε πόλεις, οι οποίες αλλοιώνουν βαθιά τις φυσικές διεργασίες, 

αποξενώνουν τους ανθρώπους από τη φύση και γι’ αυτό αξιολογούνται αρνητικά. 

Έτσι οι πόλεις ρυπαίνουν την ατµόσφαιρα, επηρεάζουν την υδρολογία, το έδαφος και 

το κλίµα της περιοχής, ασκούν µεγάλες πιέσεις στα φυσικά οικοσυστήµατα, µειώνουν 

τη βιοποικιλότητα, έχουν προβλήµατα στη διάθεση των απορριµµάτων και των 

λυµάτων. Οι αλλαγές της φύσης που χαρακτηρίστηκαν µε θετικό τρόπο αφορούν 

ανθρώπινες ενέργειες που αποσκοπούν στην προστασία της φύσης στο αστικό 

περιβάλλον ώστε να εξαλειφθεί η αποξένωση των κατοίκων της πόλης από τη φυσική 

βλάστηση και τα ζώα και η πόλη να γίνει φιλική προς το περιβάλλον Έτσι η 

αναζήτηση και επιστροφή του σύγχρονου ανθρώπου σε παραδοσιακές µορφές 

διαχείρισης της φύσης όπως είναι ο οικολογικός σχεδιασµός των κτηρίων και των 

πόλεων (βιοκλιµατική αρχιτεκτονική), η εξοικονόµηση ενέργειας µε τη χρήση των 

ανανεώσιµων πηγών, η ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση υλικών και αγαθών, η 

αναδάσωση των καµένων περιοχών µε κατάλληλα φυτά κ.λπ. σχολιάζονται µε θετικό 

τρόπο. 

Η µεταφορά της “αρµονικής µεταβολής της φύσης” έρχεται δεύτερη σε 

συχνότητα παρουσίας µετά την πλειοψηφούσα µεταφορά της ‘µεταβολής της φύσης. 

Κυρίαρχη θέση έχει η φυσική ανακύκλωση της ύλης η οποία παρουσιάζεται µε θετικό 

τρόπο αφού τονίζεται η σηµασία της για τη σταθερότητα στη λειτουργία των 

οικοσυστηµάτων. Το ίδιο θετικά παρουσιάζεται και η ανακύκλωση και 

επαναχρησιµοποίηση υλικών από τον άνθρωπο για να γίνεται εξοικονόµηση των 

φυσικών πόρων και να ζούµε σε ένα πιο φιλικό περιβάλλον, όπως επίσης και η φωτιά 

στα µεσογειακά κωνοφόρα δάση. 

Η ιδιαίτερη αναφορά στο βιογεωχηµκό κύκλο του νερού γίνεται τις πιο πολλές 

φορές µε θετικό τρόπο. Η αναφορά στα προβλήµατα που παρατηρούνται στο 

περιβάλλον από τη διαταραχή που υφίσταται εξαιτίας των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων, αναδεικνύει έµµεσα την πολύτιµη αξία του για τη διατήρηση της 

ζωής. Θετικά ακόµη παρουσιάζεται η συνεχής δηµιουργία και καταστροφή του 

όζοντος στη στρατόσφαιρα, αφού τονίζεται η σηµασία του ως προστατευτικού 

στρώµατος στις υπεριώδεις ακτινοβολίες του ήλιου, που απειλείται όµως από τη 

χρήση ορισµένων χηµικών ουσιών. 

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο εκπαιδευτικό υλικό που εξετάσαµε το πώς 

παρουσιάζεται το φαινόµενο της φωτιάς. Στα µεσογειακά κωνοφόρα δάση η φωτιά 

αποτελεί περιοδικό φαινόµενο που συµβαίνει κάθε σαράντα (40) χρόνια. Περίπου. Κι 

ενώ συνήθως η φωτιά αντιµετωπίζεται αρνητικά επειδή απειλεί τα δάση, στο 

εκπαιδευτικό υλικό που εξετάσαµε η φωτιά εµφανίζεται όχι ως φυσική καταστροφή, 

αλλά ως µια διαταραχή που τα ίδια τα οικοσυστήµατα µε φυσικούς µηχανισµούς 

µπορούν να αποκαταστήσουν αν φυσικά δεν επηρεαστούν από τον άνθρωπο. Είναι 

σηµαντική η αναφορά στην οικολογική διαδοχή όπως λέγεται η φυσική αυτή 

αναγέννηση, γιατί αναδεικνύεται η έννοια της εξέλιξης που αποτελεί βασική 

θεώρηση στην επιστήµη της οικολογίας.  

Η µεταφορά της “αλυσίδας της φύσης”, όπου τονίζεται η αλληλεξάρτηση 

ανάµεσα στους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες είναι πολύ διαδεδοµένη στα 

κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Οι κρίκοι της αλυσίδας αυτής είναι 
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τόσο συνεκτικά δεµένοι µεταξύ τους που µπορούν να εξασφαλίζουν συνθήκες 

ισορροπίας στη φύση και για το λόγο αυτό τη συνέχιση της ζωής. Στο εκπαιδευτικό 

υλικό που εξετάσαµε η παρουσία αυτής της κατηγορίας ανάλυσης παρατηρείται σε 4 

µόνο από τις 59 ενότητες µε θετικό τρόπο, επιβεβαιώνοντας τη σηµαντικότητά της 

στη λειτουργία των οικοσυστηµάτων. 

Γίνεται έτσι αναφορά στη διαρκή αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση των 

βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων ως σηµαντικού χαρακτηριστικού που συµβάλλει 

στην ισορροπία των οικοσυστηµάτων. Οι πόλεις όµως αλλοιώνοντας τους αβιοτικούς 

παράγοντες στους οποίους έχουν προσαρµοστεί οι ζωντανοί οργανισµοί 

καταστρέφουν τις σχέσεις αλληλεπίδρασης και επηρεάζουν την ισορροπία των 

οικοσυστηµάτων. Τονίζεται επίσης η επίδραση της µείωσης της στοιβάδας του 

όζοντος στη φωτοσύνθεση και συνακόλουθα στο µεταβολισµό του φυτοπλαγκτού, 

που αποτελεί τη βάση της τροφικής αλυσίδας των ωκεανών, και αναφέρεται ακόµη η 

λειτουργία µιας εδαφικής τροφικής αλυσίδας όπου έντοµα, σκουλήκια και άλλοι 

οργανισµοί τρέφονται µε βακτήρια και όταν πεθάνουν τρέφουν άλλους οργανισµούς. 

Η αναφορά στη συνεργασία των ειδών παρατηρείται σε µία µόνο από τις 59 

ενότητες που µελετήσαµε και συγκεκριµένα αφορά την οικολογική αναδιαµόρφωση 

των προαυλίων των σχολείων µε το φύτεµα φυτών και δέντρων που προσφέρουν 

προστασία ή τροφή σε πουλιά και έντοµα.  

Η ίδια ελάχιστη παρουσία παρατηρείται σχετικά και στην κατηγορία του 

ανταγωνισµού των ειδών που στην οικολογική βιβλιογραφία προβάλλεται ως 

αποτελεσµατικός µηχανισµός ισορροπίας. Παρουσιάζεται µόνο µία φορά σε όλο το 

εκπαιδευτικό υλικό, ωστόσο µε θετικό περιεχόµενο. Αφορά συγκεκριµένα την 

αποικοδόµησης της οργανικής ύλης και την ανταγωνιστική δράση που αναπτύσσεται 

ανάµεσα σε βακτήρια από τη µια και παθογόνους µικροοργανισµούς και βλαβερές 

προνύµφες εντόµων από την άλλη. Ο ανταγωνισµός είναι αποτέλεσµα της δράσης 

ορισµένων βακτηρίων στο λιπασµατοποιητή για την παρασκευή οργανικού 

λιπάσµατος. Με τη δράση τους αυξάνεται σηµαντικά η θερµοκρασία στο εσωτερικό 

του λιπασµατοποιητή καταστρέφοντας µε αυτόν τον τρόπο τους παθογόνους 

µικροοργανισµούς και τις βλαβερές προνύµφες εντόµων που υπάρχουν εκεί. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ανάλυση και συζήτηση των 

αποτελεσµάτων της παρούσας εργασίας διαρθρώνονται σε τρία επίπεδα, στα οποία 

κωδικοποιήσαµε τις εικόνες φύσης, την παρουσία των οποίων ανιχνεύσαµε ποσοτικά 

αλλά και ποιοτικά στις ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού που µελετήσαµε. Τα 

επίπεδα αυτά αντιστοιχούν σε γνωστικά στοιχεία, αξιακά και συναισθηµατικά. Στα 

γνωστικά στοιχεία περιλαµβάνονται οι περιβαλλοντικές γνώσεις, οι τύποι φύσης και 

οι µεταφορές, στα αξιακά στοιχεία υπάγονται πληροφορίες για το πώς αποτιµάται η 

φύση µέσα από τις αξίες της, τη σχέση της µε τον άνθρωπο και τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες, ενώ στα συναισθηµατικά στοιχεία περιλαµβάνονται οι απεικονίσεις 

της φύσης. 

Σχετικά µε το επίπεδο που αφορά το γνωστικό τοµέα έχουµε να σηµειώσουµε τα 

εξής: Ποσοτικά η περιβαλλοντική γνώση που παρέχεται από το εκπαιδευτικό υλικό 

έχει τη µικρότερη παρουσία από όλες τις κατηγορίες ανάλυσης και µάλιστα µε άνιση 

κατανοµή ανάµεσα σε οικολογικές έννοιες, έννοιες της Βοτανικής και της Ζωολογίας. 

Λαµβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα των περιβαλλοντικών γνώσεων για την επίτευξη 

των στόχων της Περιβαλλοντική Εκπαίδευσης µε µία πρώτη µατιά φαίνεται ότι το 

συγκεκριµένο εκπαιδευτικό υλικό υστερεί στον τοµέα αυτό. Εξετάζοντας όµως κανείς 

προσεκτικότερα και µε κριτικό τρόπο την περιβαλλοντική γνώση που προσφέρεται θα 
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διαπιστώσει ότι οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται είναι πάρα πολύ 

σηµαντικοί για την κατανόηση της θεµατολογίας του παρόντος εκπαιδευτικού 

υλικού. Συγκεκριµένα η αναφορά στην έννοια του οικοσυστήµατος και στην 

αλληλεπίδραση βιοτικού και αβιοτικού στοιχείου, η παρουσίαση των φυτών ως 

προµηθευτών ενέργειας στα οικοσυστήµατα, και ως βελτιωτικού παράγοντα στην 

ποιότητα της ζωής στην πόλη, η αναφορά στον κύκλο του νερού, στη ρύπανση, τον 

ευτροφισµό, τη βιοσυσσώρευση, τη βιοποικιλότητα, την αλατοποίηση των εδαφών, 

το φαινόµενο του θερµοκηπίου, η όξινη βροχή κ.λπ. προσεγγίζουν πολύ σηµαντικές 

οικολογικές έννοιες τις οποίες είναι χρήσιµο να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι 

µαθητές.  

Οι τύποι φύσης που προβάλλονται αναφέρονται τόσο στο ανθρωπογενές όσο και 

στο φυσικό περιβάλλον µε συντριπτικά µεγαλύτερη παρουσία αναφορών για το 

ανθρωπογενές περιβάλλον. Η ανισοµερής αυτή κατανοµή των τύπων της φύσης σε 

καµία περίπτωση δεν περιορίζει και δεν ακυρώνει τη σηµασία του φυσικού 

περιβάλλοντος , απεναντίας αναπαριστάνει µε ρεαλιστικό τρόπο την υποβαθµισµένη 

παρουσία του φυσικού περιβάλλοντος στο δοµηµένο περιβάλλον.  

Σχετικά µε τις µεταφορικές αναπαραστάσεις στη φύση τα συµπεράσµατά µας είναι 

θετικά όσον αφορά τα υψηλά ποσοστά της κατηγορίας αυτής και του τρόπου µε τον 

οποίο αυτά προβάλλονται στο εκπαιδευτικό υλικό. Οι µεταφορές όµως που υπάρχουν 

επικεντρώνονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία στη µεταβολή και την αρµονική 

µεταβολή ενώ είναι πάρα πολύ χαµηλή η παρουσία σηµαντικών για την 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση µεταφορών όπως η ισορροπία της φύσης, η τροφική 

αλυσίδα, η συνεργασία και ο ανταγωνισµός των ειδών. Η περιορισµένη όµως 

παρουσία τους µελετώντας συστηµατικότερα τα αποτελέσµατα της έρευνας δεν 

υποβαθµίζει την ιδιαίτερη βαρύτητα που έχουν οι παράµετροι αυτοί στη λειτουργία 

των οικοσυστηµάτων. Αντίθετα αν προσπαθήσουµε να συνθέσουµε τα ποσοτικά αλλά 

ιδιαίτερα τα ποιοτικά στοιχεία από την ανάλυση των προηγούµενων µεταφορών η 

εικόνα που προκύπτει για τη φύση συµφωνεί απόλυτα µε τα κριτήρια της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η φύση παρουσιάζεται ως ένας ζωντανός οργανισµός 

που εξελίσσεται. Η κυριαρχική διάθεση του ανθρώπου όπως αποκαλύπτεται σε όλη 

την έκταση του εκπαιδευτικού υλικού είναι καταστροφική για τη φύση αλλά και τον 

ίδιο που αποτελεί έναν κρίκο της. Παράλληλα τονίζεται η δυνατότητα να σταµατήσει 

αυτή η καταστροφή µε ήπιες µορφές ανάπτυξης που και την επιβίωση του ανθρώπου 

διασφαλίζουν αλλά και τη φύση δεν επιβαρύνουν. 

Αξίζει στο σηµείο αυτό να επισηµανθεί ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζονται 

περιπτώσεις όπου η φύση εµφανίζεται ως κυρίαρχη και δηµιουργεί προβλήµατα στην 

επιβίωση του ανθρώπου (φωτιά, πληµµύρες, ηφαίστεια κ.λπ.). Σε κάποιες 

περιπτώσεις ο έλεγχος που ασκεί η φύση προβάλλεται ουδέτερα ενώ σε άλλες 

περιπτώσεις κι αυτό αξίζει να επισηµανθεί (π.χ η φωτιά στα µεσογειακά κωνοφόρα 

δάση) δεν αντιµετωπίζεται ως φυσική καταστροφή αλλά ως µια διαταραχή που 

µπορεί να αποκατασταθεί από την ίδια τη φύση. Περισσότερο τονίζεται στις 

περιπτώσεις αυτές η αρνητική ανθρώπινη επίδραση που λειτουργεί ανασταλτικά σε 

οικολογικές διεργασίες µε τις οποίες η φύση εξελικτικά αποκαθιστά την ισορροπία 

της. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζεται και προβάλλεται µε θετικό τρόπο από το 

εκπαιδευτικό υλικό η έννοια της εξέλιξης, η οποία αποτελεί βασική θεώρηση στην 

επιστήµη της οικολογίας.  

Ως προς το δεύτερο επίπεδο που συνδέεται µε αξιακά στοιχεία , τα ποσοστά µε τα 

οποία παρουσιάζονται στο εκπαιδευτικό υλικό οι αξίες, οι σχέσεις ανθρώπου φύσης 

και οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι σηµαντικά υψηλά. Τα ποσοτικά αυτά 

στοιχεία σε συνδυασµό µε την ποιοτική ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 



 

 

4
ο
 Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο 12-14/12/2008 

 

 

της παρουσίασης των παραπάνω κατηγοριών οδηγούν την έρευνα σε θετικά 

συµπεράσµατα για την εκπαιδευτική αξία του περιβαλλοντικού προγράµµατος που 

µελετούµε. Ιδιαίτερα σηµαντικό στο επίπεδο αυτό θεωρούµε την ισότιµη προβολή 

και ανάδειξη από το εκπαιδευτικό υλικό που µελετήσαµε της αρκαδικής αξίας της 

φύσης , της αυταξίας δηλαδή της “άγριας φύσης”. Με δεδοµένη την κυριαρχία της 

χρηστικής – εργαλειακής αξίας της φύσης που παρατηρείται τόσο στα σχολικά 

εγχειρίδια αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία, είναι ιδιαίτερα θετικό για την 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση να αποδοµείται η ανθρωποκεντρική θεώρηση της 

φύσης. Ο σεβασµός προς το φυσικό περιβάλλον σύµφωνα µε τα παραπάνω πρέπει να 

ερµηνεύεται και να δοµείται στη βάση και άλλων λογικών, για τις οποίες η φύση έχει 

αξία όχι µόνο επειδή µας παρέχει τροφή και πρώτες ύλες αλλά και για λόγους που 

συνδέονται µε αισθητικούς, συναισθηµατικούς, ηθικούς παράγοντες. ∆ιαπιστώνεται 

ακόµη µέσα από την ανάλυση των αξιών της φύσης στο εκπαιδευτικό υλικό που 

διερευνήσαµε ότι εάν κανείς αγαπά και σέβεται τη φύση µόνο επειδή αυτή µπορεί να 

του προσφέρει πολλά υλικά αγαθά αυτό ενισχύει την κυριαρχική διάθεση του 

ανθρώπου και δεν συµβάλλει στην αναζήτηση σχέσεων ισοτιµίας και αρµονικής 

συνύπαρξης. Είναι εποµένως πολύ σηµαντικό µαθητές και εκπαιδευτικοί αλλά και 

όλοι οι πολίτες µέσω της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης να γνωρίσουν και να 

εκτιµήσουν την πολλαπλή αξία της φύσης. 

Η ανάλυση των στοιχείων που αφορούν τις σχέσεις του ανθρώπου µε τη φύση και 

τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον συµπληρώνουν και 

ενισχύουν τα συµπεράσµατα που περιγράφηκαν πρωτύτερα. Οι παραπάνω κατηγορίες 

εµφανίζουν σηµαντική παρουσία στο εκπαιδευτικό υλικό που µελετήσαµε. Με την 

ισότιµη περίπου προβολή σχέσεων κυριαρχίας και προστασίας αλλά και τη 

µεγαλύτερη παρουσία των προβληµατικών ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε σχέση µε 

τις συµβατές απεικονίζεται µε ρεαλισµό αφενός η υπάρχουσα προβληµατική σχέση 

ανθρώπου φύσης και αφετέρου µε πειστικό τρόπο αποδεικνύεται η δυνατότητα που 

υπάρχει η σχέση αυτή να βελτιωθεί. σηµαντικά. Ταυτόχρονα ο απορριπτικός και 

αρνητικός τρόπος; µε τον οποίο οι συγγραφείς χαρακτηρίζουν την κυριαρχική 

διάθεση του ανθρώπου και ο αντίθετος θετικός τρόπος µε τον οποίο προβάλλουν την 

προστασία και την περιφρούρηση της φύσης ενισχύουν την προοπτική καλυτέρευσης 

αυτής της σχέσης. Η αξιολόγηση αυτή συµβάλλει σίγουρα στην ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης των παιδιών. 

Σχετικά µε το συναισθηµατικό επίπεδο στο οποίο περιλαµβάνονται οι απεικονίσεις 

διαπιστώνουµε ότι οι συντριπτικά περισσότερες βιοφοβικές απεικονίσεις σε σχέση µε 

τις βιοφιλικές, αποτέλεσµα και της ιδιαίτερης θεµατικής ορισµένων ενοτήτων έχουν 

ως στόχο τη συνειδητοποίηση του υποβαθµισµένου από φυσικά στοιχεία δοµηµένου 

περιβάλλοντος. Φωτογραφίζεται µε πιστότητα το αληθινό πρόσωπο των σύγχρονων 

πόλεων το οποίο δυστυχώς τις περισσότερες φορές δεν µας είναι ευχάριστο. Έτσι 

πρόθεση των συγγραφέων του εκπαιδευτικού υλικού που αναλύουµε, όπως αναδύεται 

και από τη γενικότερη φιλοσοφία του, είναι οι αρνητικές αυτές εικόνες να 

λειτουργήσουν όχι απειλητικά αλλά µε στόχο την αλλαγή της αντίληψής µας για τη 

σχέση πόλης – φύσης. Οι έννοιες αυτές δεν είναι ασυµβίβαστες, αλλά όπως τονίζεται 

και προβάλλεται στο εκπαιδευτικό υλικό µπορούν φύση και πόλη να συνυπάρξουν 

αρµονικά. Οι πόλεις µπορούν να γίνουν βιώσιµες, ανθρώπινες , φιλικές για τη φύση 

µε κατάλληλες πολιτικές διαχείρισης ΄πρασινίσµατος’ και οικολογικού σχεδιασµού.  

Ως αρνητικό χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού υλικού θα µπορούσε να 

επισηµανθεί η ολοκληρωτική απουσία από όλες τις ενότητες που µελετήσαµε 

αναφορών στην ισότιµη σχέση ανθρώπου – φύσης και η πολύ µικρή παρουσία 

µεταφορών της φύσης που αφορούν την ισορροπία και την αλυσίδα της φύσης, τη 
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συνεργασία και τον ανταγωνισµό των ειδών. Οι αναπαραστάσεις της φύσης µε το 

παραπάνω περιεχόµενο είναι απαραίτητο να περιλαµβάνεται σε εκπαιδευτικό υλικό 

που προορίζεται για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για να υπηρετούνται µε 

ουσιαστικό τρόπο οι στόχοι της. 

Από τη συνολική θεώρηση της ποσοτικής και της ποιοτικής ανάλυσης των 

αποτελεσµάτων της έρευνας σε συνδυασµό µε το γενικότερο “πνεύµα” που το υλικό 

εκπέµπει και καθορίζει µε θετικό τρόπο την οπτική µας εκτιµούµε ότι ο σχεδιασµός 

του εκπαιδευτικού υλικού “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για Βιώσιµες Πόλεις” 

κινείται στη σωστή κατεύθυνση. ∆ιαπιστώνουµε ότι η περιβαλλοντική ύλη που 

προβάλλει είναι συγκροτηµένη στο σύνολό της από γνωστικά, αξιακά και 

συναισθηµατικά στοιχεία ουσιαστικά για περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά 

προγράµµατα. Οι εικόνες της φύσης που προβάλλονται είναι συνεκτικές και όχι 

αντιφατικές. Υπάρχει πλουραλισµός στον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζεται η φύση. 

Αυτό αποδεικνύεται από την παρουσία σχεδόν όλων των εικόνων φύσης. Οι εικόνες 

αυτές έχουν κάθε φορά που εµφανίζονται το ίδιο περιεχόµενο και µεταδίδουν την ίδια 

σηµασία κι εποµένως δεν προκαλούν στους µαθητές σύγχυση. Θα έλεγα ότι η 

συνολική εικόνα που το εκπαιδευτικό υλικό προβάλει για τη φύση είναι µία φύση 

δυναµική µε έντονα βιοφοβικά στοιχεία (αναφέρονται σε περιβαλλοντικά 

υποβαθµισµένη φύση), πολλές µεταφορές µεταβολής, πολλές αναφορές στη σχέση 

ελέγχου από τον άνθρωπο ( 30,5%) , περιφρούρησης (28,8%), και µικρή παρουσία 

σχέσεων ελέγχου της φύσης (17%). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Κατηγορίες ανάλυσης 

1.Τύποι φύσης 89,8% (53/59): Φυσικό περιβάλλον 17% (10/59), Ανθρωπογενές 

περιβάλλον 81,4% (48/59) 

2.Απεικονίσεις φύσης 66,1% (39/59): Βιοφιλική 15.3% (9/59), Βιοφοβική 59,3% 

(35/59) 

3.Αξίες 61% (36/59): Αρκαδική 40,7% (24/59), Πόρος49,2% (29/59) 

 

4.Σχέση 52,5% (31/59): Έλεγχος ανθρώπου 30,5%, (18/59), Περιφρούρηση 28,8 

(18/59), Ισοτιµία 0% (0/59), Έλεγχος φύσης 17,0% (10/59)  

 

5.Ανθρώπινες δραστηριότητες 76,3% (45/59): Προβληµατικές 59,3 (35/59) 

Συµβατές 30,5 (18/59) Ουδέτερες 5,1% (3/59) 

 

6.Γνώση 37,3% (22/59): Οικολογία 28,8% (17/9) Ζωολογία 6,8% (4/59) 

Βοτανική18,6% (11/5) 

 

7.Μεταφορές 69,5% (41/59): Ισορροπία 5,1% (3/59), Μεταβολή 64,4% (38/59), 

Αρµονική µεταβολή 18,6%(11/59), Αλυσίδα 6,8%(4/59), Συνεργασία 1,7% 

(1/59),Ανταγωνισµός1,7% (1/59)  

 


