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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ανακοίνωση αυτή, βασισµένη στην πολύχρονη εµπειρία, έρευνα, ανάλυση και 

αξιολόγηση (τυπική και άτυπη, ποιοτική και ποσοτική, θεσµική και µη) των 

προγραµµάτων περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης (Π.Ε.) στον τόπο µας και 

αλλού, οριοθετείται µέσω των εµφανισθέντων εµποδίων, προβληµάτων και δυσκολιών 

που τα προγράµµατα αυτά αντιµετώπισαν και αντιµετωπίζουν στη διάρκεια της 

σχεδίασης, οργάνωσης και εφαρµογής τους, Γι' αυτό και, για την ανακοίνωση, τα 

προβλήµατα αυτά συνιστούν παραµέτρους της κοινωνικο-εκπαιδευτικής οικο-

περιβαλλοντικής διαδικασίας. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: κριτική επαναξιολόγηση, επιστηµολογικός προσανατολισµός, 

ερµηνευτική – κριτική προσέγγιση, κοινωνικοπολιτισµική αγωγή 

 

 

∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 Οι δυσκολίες και τα προβλήµατα που αναδύονται από την ανακοίνωση αυτή, ως 

παράµετροι, διαµορφώνουν ένα δίκτυο προαπαιτήσεων, προτεραιοτήτων και αναγκών 

που επιβάλλει κριτική επαναξιολόγηση και επανατοποθέτηση των γνωστικών και 

µεθοδολογικών πλαισίων που στηρίζουν τη λειτουργία των προγραµµάτων Π.Ε. 

Κάποια από τα προβλήµατα αυτά αφορούν τον ασαφή και συγκεχυµένο γνωστικό και 

µεθοδολογικό προσανατολισµό των προγραµµάτων Π.Ε, την απουσία σαφούς 

γνωστικού τους υποβάθρου, την έλλειψη πλαισίου ολιστικής αξιολόγησής τους, την 

αδυναµία συγκρότησης και λειτουργίας αντιπροσωπευτικών – κοινωνικά - οµάδων 

εργασίας που να εµπεριέχουν και µη ευαισθητοποιηµένους, περιβαλλοντικά 
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σπουδαστές, την ανυπαρξία ιδεολογικών, αξιακών, κοινωνικών και πολιτισµικών 

γνωστικών στοιχείων στα προγράµµατα αυτά, τη δυσκολία τήρησης και 

ολοκλήρωσης της διεπιστηµονικής επεξεργασίας των συλλεγέντων περιβαλλοντικών 

στοιχείων, καθώς και την έλλειψη γνωστικής και µεθοδολογικής αξιοπιστίας των 

προγραµµάτων Π.Ε. για τους «άλλους» σπουδαστές, γονείς, εκπαιδευτικούς, 

διοικητικά στελέχη και την καλούµενη «κοινή γνώµη». 

 

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 Σοβαρό πρόβληµα για τα προγράµµατα αυτά συνιστά η δυσκολία έµπρακτης 

ουσιαστικής επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στις διερευνητικές, βιω-µατικές και 

διεπιστηµονικές µεθοδολογικές πρακτικές, σε σχέση µε τις «ικανότητες αυτών που 

επι-µορφώνουν» και όπως αυτές επικυρώνονται και νοµιµοποιούνται για να 

προσεγγίσουν τις γνωστικές, επιστηµολογικές, κοινωνικές και πολιτισµικές 

«ανάγκες» των εκπαιδευτικών και τις "επιδιώξεις" των προγραµµάτων που αυτοί οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται να εφαρµόσουν.  

 

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ Ι∆ΕΟΛΟΓΗΜΑ 

ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 

Τα προβλήµατα αυτά προκαλούνται κυρίως, αλλά και οξύνονται από τη 

γενικότερη γνωστική και µεθοδολογική ασυµβατότητα των προγραµµάτων Π.Ε. µε 

αυτά του παραδοσιακού σχολικού προγράµµατος, αλλά και από τη δυσκολία 

κάλυψης των απαραίτητων οικονοµικών τους αναγκών, οι οποίες, πολλές φορές, τα 

οδηγούν σε «χορηγούς» µε όχι πάντα αξιοπρεπή, αλλά ύποπτα, ιδεολογικά κριτήρια. 

Οι δυσκολίες όµως των προγραµµάτων Π.Ε. περιπλέκονται και από την αδυναµία 

ερµηνευτικής-κριτικής προσέγγισης του ουτοπικού ιδεολογήµατος της «αειφορίας» 

και του αειφορικού πλαισίου εντός του οποίου εντάσσεται η λειτουργία του 

προγράµµατος Π.Ε. που εκπονείται. Γι’ αυτό και η ανακοίνωση αυτή θεωρεί χρήσιµη 

την απεξάρτηση του εκπαιδευτικο-περιβαλλοντικού προγράµµατος από το αειφορικό 

γίγνεσθαι και στο βαθµό που αυτό -πολλές φορές- δεν λειτουργεί ως κοινωνικο-

πολιτισµική επιδίωξη και πρακτική προώθησης ολιστικής κοινωνικής ανάπτυξης, 

αλλά ως ιδεαλιστικό όχηµα ενίσχυσης της µονοδιάστατης οικονοµικής µεγέθυνσης. 

 

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ  ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οι παραπάνω παράµετροι αποτελούν πλαίσια που χρειάζεται να 

επαναξιολογηθούν και να επανατοποθετηθούν, βελτιωτικά, για να στηρίξουν και να 

αναπτύξουν ολοκληρωµένα, χρήσιµα, και αποδοτικά προγράµµατα Π.Ε. Γιατί όπως 
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σήµερα υφίστανται, ακρωτηριάζουν τον επιστηµολογικό τους χαρακτήρα, 

υποβαθµίζουν το γνωστικό τους κύρος, ανατρέπουν τον κοινωνικό τους χαρακτήρα, 

υπονοµεύουν την παιδαγωγική τους αποτελεσµατικότητα, απαξιώνουν τις επιδιώξεις 

τους, αχρηστεύουν τις πρακτικές τους και συνεπώς περιθωριοποιούν τα προγράµµατα 

Π.Ε. ως εκπαιδευτικές παρεµβάσεις κοινωνικο-πολιτισµικής αγωγής που επιχειρούν 

να διαµορφώσουν δραστήριους, δηµιουργικούς, ανήσυχους και υπεύθυνους πολίτες.  

 Ωστόσο µια σοβαρή και επίµονη κρατική εκπαιδευτική "πολιτική ολοκληρωµένης 

συστηµικής οικο-περιβαλλοντικής αγωγής", σε συνδυασµό µε τη συνειδητή και 

ένθερµη συµµετοχή εκπαιδευτικών, ευαισθητοποιηµένων στην προσπάθεια ευνοϊκής 

αλλαγής του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, µέσω -βεβαίως- κινήτρων, «µπορεί» να 

αντιστρέψει βελτιωτικά, τις µέχρι τώρα γνωστικές και µεθοδολογικές «στρεβλώσεις» 

των προγραµµάτων Π.Ε., ενισχύοντας έτσι την προσέγγιση των νεωτερικών 

επιδιώξεων και αντιλήψεων της οικο-περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης. 
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