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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχολικό Πρόγραµµα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στα πλαίσια της Π.Ε. υλοποιήθηκε στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μεταµόρφωσης πρόγραµµα
µε θέµα «Ο γείτονάς µας … η Πάρνηθα» κατά το σχολικό έτος 2005 - 06 από την έκτη τάξη. Το
πρόγραµµα έλαβε τα χαρακτηριστικά ενός προγράµµατος για τη βιώσιµη ανάπτυξη, αποσκοπώντας
µεταξύ άλλων στο να δοθούν κίνητρα στους µαθητές για συγκεκριµένες δράσεις εντός και εκτός
σχολικού χώρου.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σκοπός της εργασίας είναι να διαφανεί το κατά πόσο είναι εφικτό ένα σχολικό πρόγραµµα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ∆ηµοτικό σχολείο να δοµηθεί πάνω στους άξονες
«περιβάλλον», «κοινωνία», «οικονοµία», οι οποίοι αποτελούν τους πυλώνες της βιώσιµης
ανάπτυξης (Rao P.K., 2000).
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Με αφετηρία την έκθεση Brundtland (1987), στην οποία διατυπώθηκε για πρώτη φορά ως
επίσηµη αναφορά η έννοια της αειφορίας ή βιώσιµης ανάπτυξης (sustainable development), έχουν
διατυπωθεί διάφοροι ορισµοί. Κοινά στοιχεία όλων των ορισµών είναι πως η βιώσιµη ανάπτυξη
εµπεριέχει τόσο τα περιβαλλοντικά όσο και τα ανθρώπινα συστήµατα, τα κοντινά και τα µακρινά,
του παρόντος και του µέλλοντος και βέβαια υπονοείται η οικολογική, η κοινωνική και η
οικονοµική αλληλεξάρτηση (Καρβούνης και Γεωργακέλλος, 2003). Σύµφωνα µε τους Tilbury and
Wortman (2004), η βιώσιµη ανάπτυξη αντανακλά την κοινωνική ευθυδικία, τη δίκαιη κατανοµή
του πλούτου, τη δίκαιη πρόσβαση στις φυσικές πηγές και την οικολογική ακεραιότητα. Γεγονός
είναι πως από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) όπως σταδιακά
µετασχηµατίζεται σε Εκπαίδευση για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη θεωρείται αναγκαία για την επίτευξη
της βιώσιµης ανάπτυξης. Στην έκθεση Brundtland τονίζεται η ανάγκη της συµβολής και της
τυπικής αλλά και της άτυπης εκπαίδευσης στη διαδικασία προώθησης της βιώσιµης ανάπτυξης.
Παρόµοιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης, όπως φαίνεται και στη διάσκεψη στο Ρίο το 1992
(κεφάλαιο 36 της Ατζέντας 21) ή στις διασκέψεις της Θεσσαλονίκης το 1997 και του
Γιοχάνεσµπουργκ το 2002 (Φλογαΐτη 2006).
Εδώ πρέπει να γίνει σαφές πως δεν πρέπει να αγνοηθεί το ότι το έδαφος για την προώθηση
της βιώσιµης ανάπτυξης είχε προετοιµαστεί ήδη µε την Π.Ε., όπως αυτή µορφοποιήθηκε µέσα από
τις διεθνείς διασκέψεις και τα συνέδρια (Κούτσικος, 2004). Ενδεικτικά, στην Τιφλίδα αναφέρεται
ως σκοπός της Π.Ε. το να γίνει κατανοητή η αλληλεξάρτηση που υπάρχει µεταξύ των οικονοµικών,
κοινωνικών, πολιτικών και οικολογικών δραστηριοτήτων. Όµως τώρα η εκπαίδευση για τη βιώσιµη
ανάπτυξη είναι κάτι περισσότερο από την εκπαίδευση για το περιβάλλον, µέσα στο περιβάλλον και
για χάρη του περιβάλλοντος (Tilbury and Wortman, 2004). Μετασχηµατίζεται προς µια εκπαίδευση
µέσω της οποίας τα άτοµα αντιλαµβάνονται τις βασικές αιτίες των ζητηµάτων που αναδύονται
(Φλογαΐτη 2006). Σκοπός της είναι η δηµιουργία ατόµων µε κριτική σκέψη, που µπορούν να
διακρίνουν τις βαθύτερες σχέσεις - οικονοµικές, κοινωνικές και οικολογικές - των υπό διερεύνηση
φαινοµένων και δραστηριοτήτων. Σύµφωνα µε τους Henderson and Tilbury (2004) µέσω της

εκπαίδευσης θα πρέπει να µπορούν τα άτοµα να αναπτύξουν ικανότητες συµµετοχής και δράσης,
αφού οι παραδοσιακές προσεγγίσεις που ακολουθούνται στην Π.Ε., δεν είναι αποτελεσµατικές στο
να οδηγήσουν σε ένα βιώσιµο µέλλον. Επίσης, ανάµεσα στα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης για
τη βιώσιµη ανάπτυξη περιλαµβάνονται η ολιστική και διεπιστηµονική προσέγγιση των
προγραµµάτων και η προετοιµασία ατόµων τα οποία διακρίνονται από ικανότητα επίλυσης
προβληµάτων µέσα σε µια δηµοκρατική διαδικασία (Vargas, 2000).
ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράµµατος ήταν οι εξής:
Γνωστικός τοµέας
• οι µαθητές να έρθουν σε επαφή µε το φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής τους και
να γνωρίσουν τον εθνικό δρυµό της Πάρνηθας,
• να γνωρίσουν τους κινδύνους που απειλούν τα δάση,
• να κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση του ανθρώπου µε το φυσικό περιβάλλον,
• να διερευνήσουν τις αιτίες που δηµιουργούν το φαινόµενο της διάβρωσης του εδάφους,
• να αναγνωρίζουν τις αιτίες ρύπανσης των εδαφώ,ν
• να κατανοήσουν την έννοια της βιωσιµότητας των φυσικών πόρων,
• να αντιληφθούν την υποβάθµιση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου από τυχόν
υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος,
• να συγκρίνουν τα προβλήµατα της ευρύτερης περιοχής τους µε παρόµοια προβλήµατα
άλλων περιοχών.
Συναισθηµατικός τοµέας
• να αναπτύξουν θετικές στάσεις και συµπεριφορές για την προστασία του περιβάλλοντος.
Τοµέας δεξιοτήτων
• να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.
• να µπορούν να παρουσιάζουν γραπτά και προφορικά τις εργασίες τους.
• να καταστούν ικανοί στο να συγκεντρώνουν και να αξιοποιούν πληροφορίες από πηγές.
• να αναπτύξουν δεξιότητες για ανάληψη περιβαλλοντικής δράσης σε ατοµικό και συλλογικό
επίπεδο µε στόχο τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και την ενηµέρωση της τοπικής κοινωνίας.
Οι θεµατικοί άξονες γύρω από τους οποίους δοµήθηκε το πρόγραµµα ήταν τα ζώα και τα
φυτά της Πάρνηθας, οι Εθνικοί ∆ρυµοί της Ελλάδας, η διαχείριση του οικοσυστήµατος του δάσους
ως πηγή φυσικού πλούτου και οικονοµικής ανάπτυξης, το δάσος και η ποιότητα ζωής, η έννοια της
βιωσιµότητας των φυσικών πόρων και τα αίτια της υποβάθµισης του δάσους. Προτιµήθηκαν
µεθοδολογικές προσεγγίσεις προσανατολισµένες στη συνεργασία µεταξύ των µαθητών, οι οποίες
παρέχουν το κίνητρο για δράσεις, όπως για παράδειγµα η µέθοδος project (σχέδια εργασίας) και η
επίλυση προβλήµατος.
Αναπτύχθηκαν συνεργασίες µε το W.W.F και το ∆ασαρχείο της Πάρνηθας,
πραγµατοποιήθηκε δεντροφύτευση στην αυλή του σχολείου, δηµιουργήθηκαν περιβαλλοντικό
περιοδικό και αφίσες, τα οποία µοιράστηκαν προκειµένου να ενηµερωθεί η τοπική κοινωνία και η
ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος µέσω του τοπικού τύπου.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε ως ελεύθερη επιλογή των µαθητών της τάξης, οι οποίοι µετά
από συζήτηση διάφορων θεµάτων προέκριναν το συγκεκριµένο θέµα. Στο συγκεκριµένο
πρόγραµµα, πέρα από τη γνώση του φυσικού περιβάλλοντος του δάσους, έγινε προσπάθεια να
ανακαλυφθούν οι οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές σχέσεις που διέπουν τα
περιβαλλοντικά ζητήµατα. Μέσα από αυτές τις αιτιώδεις σχέσεις κατανοήθηκε όχι µόνο η τοπική
αλλά και η εθνική και η παγκόσµια διάσταση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Σε γενικές γραµµές
έγινε προσπάθεια οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράµµατος να προάγουν τις αξίες οι οποίες
προωθούνται µέσω της εκπαίδευσης για τη βιώσιµη ανάπτυξη (UNESCO, 2005):
• σεβασµός στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώµατα όλων των ανθρώπων,
• σεβασµός στα δικαιώµατα των µελλοντικών γενεών,

σεβασµός και προστασία των οικοσυστηµάτων,
σεβασµός στις διαφορετικές πολιτισµικές ταυτότητες των ανθρώπων.
Συνοψίζοντας, θα µπορούσε να υποστηριχτεί πως το συγκεκριµένο πρόγραµµα, στο βαθµό
που αυτό ήταν εφικτό για µαθητές του δηµοτικού σχολείου, λειτούργησε µέσα στα πλαίσια της
ολιστικής διάστασης των περιβαλλοντικών θεµάτων και ενίσχυσε πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν οι
µαθητές. Η ολοκληρωµένη προσέγγιση µέσω της γνώσης, των αξιών, των στάσεων και των
συµπεριφορών αποτέλεσε παράγοντα ο οποίος οδήγησε τους µαθητές προς την κατανόηση των
βιώσιµων πρακτικών που πρέπει να υιοθετούνται (Ballantyne and Packer, 2005) και στην ανάληψη
συγκεκριµένων δράσεων.
•
•
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