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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Επιστηµονική έρευνα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, ο σχεδιασµός παρεµβάσεων, η στοχοθεσία
για την Εκπαίδευση για το περιβάλλον, η αλληλεπιδραστική του σχέση µε την κοινωνία και η
ανάληψη δραστηριοτήτων µε βασικό άξονα την αειφόρο ανάπτυξη, είναι ασφαλώς τοµείς που
προκάλεσαν και προκαλούν συζητήσεις. Στο πρώτο µέρος της εργασίας γίνεται αναφορά σε
ορισµούς που συγκεντρώθηκαν από διάφορα ιδρύµατα, ενώ στη συνέχεια επιχειρήθηκε
οµαδοποίησή τους µε γνώµονα κοινές συνιστώσες που ανιχνεύονται. Σκοπός να συνδυαστούν πως
ένα ίδρυµα ορίζει τις «Περιβαλλοντικές Επιστήµες» µε τα προγράµµατα σπουδών και τα syllabus
των Πανεπιστηµίων. Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζονται σε αλφαβητική σειρά και κατά επίπεδο
σπουδών περιληπτικά προγράµµατα σπουδών. Παρουσιάζεται µεγάλη ποικιλία σε επιλογές
µαθηµάτων, σε βαθµίδα πτυχίου που προσφέρεται, στοιχεία που ίσως να οφείλονται κατά κύριο
λόγο στη µεγάλη εναλλαγή ορισµών που δίνονται στην έννοια Περιβαλλοντικές Επιστήµες. Τέλος
στο τρίτο µέρος ασχοληθήκαµε µε Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών Πανεπιστηµιακών
Ιδρυµάτων, σκοπεύοντας να δώσουµε µε περισσότερες λεπτοµέρειες τι ακριβώς γίνεται στα
συγκεκριµένα προγράµµατα
ΣΚΟΠΟΣ
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ορισµούς της έννοιας «Περιβαλλοντικές Επιστήµες, προγράµµατα
σπουδών (περιληπτικά) και syllabus (λεπτοµερέστερα Προγράµµατα Σπουδών) από
πανεπιστηµιακά τµήµατα Περιβαλλοντικών Επιστηµών (Environmental Science) του εξωτερικού
µε σκοπό αφενός την ύπαρξη ενός εύχρηστου οδηγού για όποιον θα ήθελε να πληροφορηθεί
περισσότερες λεπτοµέρειες. Αφετέρου ο βασικότερος λόγος που ασχοληθήκαµε µε το
συγκεκριµένο αντικείµενο ήταν η κατανόηση των τάσεων που κυριαρχούν παγκοσµίως στο
αντικείµενο της Περιβαλλοντικής Επιστήµης, κατά τη διάρκεια της Εκπαίδευσης στελεχών και
επιστηµόνων σε τοµείς άµεσα συνυφασµένους µε τις Περιβαλλοντικές Επιστήµες.
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το βασικό εργαλείο της έρευνας ήταν το ∆ιαδίκτυο. Προσπαθήσαµε να επιλέξουµε ως πηγή
«αξιόπιστα» πανεπιστηµιακά τµήµατα Περιβαλλοντικών Επιστηµών. Για τα αµερικάνικα
πανεπιστήµια συµβουλευθήκαµε την κατάταξη που βρήκαµε στην κεντρική σελίδα του M.I.T. και
από τα παρουσιαζόµενα επιλέξαµε τα πρώτα εξήντα, τις ιστοσελίδες των οποίων ερευνήσαµε και
επεξεργαστήκαµε. ∆εν υπήρχαν σε όλα τα ιδρύµατα τµήµατα Περιβαλλοντικών Επιστηµών.
Επίσης, σε κάποια τµήµατα δεν δίνονταν αρκετές πληροφορίες για τα προγράµµατα σπουδών,
οπότε και δεν τα συµπεριλάβαµε στην εργασία µας.

Επίσης βρήκαµε ιστοσελίδες και από αυστραλιανά πανεπιστήµια, λίγα καναδικά, βρετανικά
και ένα ισπανικό. Η πλειοψηφία όµως ήταν τα αµερικάνικα πανεπιστήµια. ∆υστυχώς δεν είχαµε την
ευχέρεια της Γαλλικής ή Γερµανικής γλώσσας, ώστε να ερευνήσουµε περισσότερα ευρωπαϊκά
πανεπιστήµια. Εκείνο που αποτέλεσε µέρος των προθέσεών µας ήταν ο διαχωρισµός των
προγραµµάτων σπουδών ανά βαθµίδα για την καλύτερη κατανόηση και ερµηνεία των δεδοµένων.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούµε λόγω της µη ολοκληρωµένης εικόνας θεωρώντας το
δείγµα µας σχετικά ικανοποιητικό καταλήξαµε σε χρήσιµα θέλουµε να πιστεύουµε συµπεράσµατα
από τα οποία επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη σύγχυσης σε όλα τα στάδια διδασκαλίας των
Περιβαλλοντικών Επιστηµών είτε σαν βασικό πρόγραµµα είτε σαν µέρος ενός γενικότερου
προγράµµατος (π.χ. ενός Παιδαγωγικού Τµήµατος). Σύγχυση η οποία κυρίως προέρχεται από τη
δυσκολία που παρουσιάζεται στην οριοθέτηση του όρου. Κάθε Πανεπιστηµιακό τµήµα
περιλαµβάνει στα Προγράµµατα Σπουδών µαθήµατα ανάλογα µε το πώς οριοθετεί το αντικείµενο.
Σε γενικές γραµµές αποφεύγονται οι προσεγγίσεις της νοµοθετικής, κοινωνικής και ηθικής
συνιστώσας των περιβαλλοντικών προβληµάτων και ζητηµάτων. Ευαίσθητα ζητήµατα που έχουν
προκύψει δεν αποτελούν πρώτη προτεραιότητα, ενώ η ενασχόληση των περισσοτέρων φορέων δεν
εισέρχεται σε βαθύτερα θέµατα Περιβαλλοντικών Επιστηµών και παραµένει επιφανειακή.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Σαφώς προκαθορισµένος στόχος των όποιων αντικειµένων προσφέρονται κάτω από την
οµπρέλα των Περιβαλλοντικών Επιστηµών, είναι η ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά
προβλήµατα. Όµως αυτό από µόνο του αρκεί; Η αλληλεπίδραση παραγόντων είναι πολύ έντονη και
καθιστά αναγκαία την σπουδή όλων αυτών που εµπλέκονται στην µελέτη και αντιµετώπιση ενός
προβλήµατος. Το 1971 ο Gallagher προτείνοντας ένα καινούργιο στόχο της Επιστήµης υποστήριξε:
«Για τους µελλοντικούς πολίτες σε µια δηµοκρατική κοινωνία, η κατανόηση της αλληλεξάρτησης της
επιστήµης, της τεχνολογίας, και της κοινωνίας µπορεί να είναι τόσο σηµαντική όσο και η
κατανόηση των εννοιών και των διαδικασιών στις Φυσικές Επιστήµες»
Πάνω σε αυτό το πλαίσιο οριοθετήθηκε το πρόγραµµα Φυσικές-Επιστήµες-Κοινωνία
(Science-Technology-Society) που έθεσε σαν στόχο στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών και
την εξέταση των σχέσεων µε την Κοινωνία, και την Τεχνολογία. Μέσα από αυτό γεννήθηκε ένας
πυρήνας εκπαιδευτικών που αναζητούσαν την αλλαγή στη σχολική επιστήµη. Οι εξελίξεις
επέφεραν αλλαγές και στο σχεδιασµό των αναλυτικών προγραµµάτων µε επιπρόσθετο στόχο όχι
απλά την εξέταση των αλληλοσυνδέσεων µεταξύ κοινωνίας, της επιστήµης, της κοινωνίας και του
περιβάλλοντος αλλά την προετοιµασία πολιτών να παρέµβουν µε τις γνώσεις τους και τη
συµµετοχή τους στα θεσµοθετηµένα όργανα στη λήψη αποφάσεων. Με την εξέλιξή του και την
προσθήκη του παράγοντα Περιβάλλον (Environment) δηµιουργήθηκε το STSE µέσα από το οποίο
επιχειρείται η απόκτηση ολοκληρωµένης εικόνας για την επιστήµη, την τεχνολογία, την κοινωνία,
το περιβάλλον και των αλληλοεπιδρώντων πλαισίων όλων των παραπάνω. Αυτό γίνεται, διότι µέσα
σε αυτό το πλαίσιο παρέχονται οι δυνατότητες για πιο ολιστική αντιµετώπιση των προβληµάτων
περιβαλλοντικής υφής, καθώς και για εξάσκηση - απόκτηση δεξιοτήτων αναγνώρισης, σχεδιασµού
και εκτέλεσης στρατηγικών επίλυσης. Άλλωστε µιλώντας πιο πάνω για ολιστική προσέγγιση
αναφερθήκαµε στην εµπλοκή µας στον κόσµο είτε περιβαλλοντικά είτε κοινωνικά είτε ηθικά σαν
τρόπου κατανόησής του. Η ανάγκη δηµιουργίας περιβαλλοντικά εναλφάβητων πολιτών λείπει από
την εκπαίδευσή µας και ίσως αποτελεί τη µοναδική ευκαιρία επανόρθωσης των «κακών» που έχουν
τελεστεί.
Τα όσα σύντοµα αναφέρονται παραπάνω γίνονται κατανοητά, αν κάποιος µελετήσει τους
τοµείς οι οποίοι εµπλέκονται στα Προγράµµατα των Περιβαλλοντικών Επιστηµών, ιδιαίτερα στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Παρουσιάζεται µεγάλη ποικιλία σε επιλογές µαθηµάτων, σε βαθµίδα
πτυχίου που προσφέρεται, στοιχεία που ίσως να οφείλονται κατά κύριο λόγο στη µεγάλη εναλλαγή
ορισµών που δίνονται στην έννοια Περιβαλλοντική Επιστήµη. Όπως θα δούµε και παρακάτω η
προσπάθεια οµαδοποίησης κατά κάποιο τρόπο των ορισµών που δίνονται για τον όρο

«Περιβαλλοντικές Επιστήµες» δεν είναι εύκολη, µια και αρκετές φορές οι εκφράσεις φαίνεται να
περιπλέκονται. Θέτοντας ως στόχο την αποσαφήνιση και την λεπτοµερέστερη ενηµέρωση πάνω
στα αντικείµενα εκπονήσαµε στα πλαίσια του 4ου εξαµήνου του Μεταπτυχιακού προγράµµατος
«ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ» και στο µάθηµα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, µε υπεύθυνο διδάσκοντα τον κο Σκορδούλη ενδελεχή έρευνα των Προγραµµάτων
Σπουδών και των Syllabus Περιβαλλοντικών Επιστηµών. Το ουσιαστικό µέρος των
συµπερασµάτων µας παρουσιάζονται εδώ µε την επιφύλαξη που δηµιουργείται από τη µη εξέταση
λόγω γλώσσας γαλλόφωνων και γερµανόφωνων Πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων.
Αρχικά έγινε µια έρευνα στον ορισµό που δίνουν διάφορα Πανεπιστήµια και οργανισµοί
στον όρο «Περιβαλλοντικές Επιστήµες». Κατόπιν επιχειρήθηκε µια οµαδοποίηση τους µε βάση
κοινά στοιχεία που ανιχνεύτηκαν µε σκοπό την καλύτερη ερµηνεία των δεδοµένων των
προγραµµάτων σπουδών. Η προσπάθεια οµαδοποίησης των ορισµών που παρατέθηκαν οδηγεί κατά
τη γνώµη µας σε έξι βασικές κατηγορίες.
Ο ορισµός που κυριαρχεί σε µεγάλο αριθµό ιδρυµάτων αναφέρεται στην «… κατανόηση
φυσικού, βιολογικού και χηµικού περιβάλλοντος µε τη χρήση δεδοµένων από άλλες φυσικές, και
κοινωνικές επιστήµες. Απώτερος σκοπός η προστασία των πόρων, η διάσωση περιοχών και ειδών
που κινδυνεύουν και στη µείωση του υποβιβασµού της ποιότητας ζωής και φυσικών πόρων...»
Επίσης γίνεται αναφορά σε «… εµπλοκή και επαφή των εκπαιδευόµενων µε πολλαπλά θέµατα από
διάφορα επιστηµονικά πεδία, όπως Οικονοµία, Φιλοσοφία, Ηθική, ∆ιοίκηση (Management)…»
Άλλα πάλι εκπαιδευτικά ιδρύµατα µιλούν για «… αλληλεπίδραση βιόσφαιρας,
λιθόσφαιρας, υδρόσφαιρας, ατµόσφαιρας … δηµιουργώντας ένα πλαίσιο µελέτης και επίλυσης
προβληµάτων προερχόµενα από την ανθρώπινη δραστηριότητα…». Με αυτό τον τρόπο
δικαιολογείται και η ποικιλότητα θεµάτων που ενδιαφέρουν και πρέπει να διδάσκονται στα πλαίσια
του συγκεκριµένου µαθήµατος. Προχωρώντας παραπέρα βρίσκουµε ορισµό που µιλά για «…
εφαρµογή των πολλαπλών πεδίων των Φυσικών Επιστηµών για επίλυση περιβαλλοντικών
προβληµάτων µε απώτερο στόχο την ορθολογική διαχείριση των πόρων και την αειφόρο
ανάπτυξη…», για «… επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων και διατήρηση και αναζωογόνηση
αστικού και φυσικού περιβάλλοντος...». Επίσης ορισµό που αναφέρει ότι Π.Ε. «…είναι η επιστήµη
που µελετά τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των ζωικών και φυτικών κοινοτήτων…» ή «….η µελέτη
φυτών και ζώων σε σχέση µε το περιβάλλον τους.» ή την «.εξέταση σχέσεων µεταξύ των
οργανισµών µε τα περιβάλλοντά τους.» και «…τη δηµιουργία µιας ολιστικής προσέγγισης των
περιβαλλοντικών προκλήσεων του 21ου αιώνα…». Ολοκληρώνοντας βρήκαµε αναφορά σε
«…διαδικασία αναγνώρισης, κατανόησης ανταπόκρισης σε προκλήσεις που ανακύπτουν και
επηρεάζουν µε διάφορους τρόπους την ποιότητα αέρα, εδάφους, νερού…», καθώς και αναφορά
σαν στόχου «…της διατήρησης της βιοποικιλότητας…» και «...αναδηµιουργίας των σε µεγάλο
βαθµό επηρεασµένων περιοχών…».
Στη συνέχεια επεξεργαστήκαµε 44 προγράµµατα σπουδών (study programmes)
προπτυχιακά και µεταπτυχιακά, καθώς και 8 αναλυτικότερες αναφορές σε λεπτοµερέστερα
προγράµµατα σπουδών (syllabus), όπου το µεγαλύτερο βάρος δίνεται στην εκπόνηση αρκετών
πολύ εξειδικευµένων εργασιών και την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων γνωστικών
αντικειµένων µε µεγάλες απαιτήσεις από άποψη χρόνου και όγκου εργασίας. Σε αυτά συναντάµε
µαθήµατα γενικής κατεύθυνσης όπως Φυσική, Γεωλογία, Χηµεία, Βιολογία, Γεωγραφία,
Κοινωνιολογία, Γεωφυσική, ∆ηµογραφία, Υδρολογία, Εφαρµοσµένη Οικολογία, Εφαρµοσµένα
Μαθηµατικά, Πολιτική Οικονοµία, Περιβαλλοντική Νοµοθεσία, Πολιτική, Πόροι και Περιβάλλον
κ.λπ. Σε κάποια από τα Π.Σ. προτυχιακού επιπέδου ή µεταπτυχιακού επιπέδου αναφέρονται
υποκατεθύνσεις, όπως για παράδειγµα: ∆ιαχείριση των παράκτιων και θαλάσσιων πόρων,
σχεδιασµός ∆ιατήρησης, συλλογική Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση, Πολιτική οικονοµία για το
Περιβάλλον, Πολιτική, πρόληψη Ρύπανσης και Αποκατάσταση, ∆ιαχείριση υδάτινων πηγών.
Εντοπίστηκαν αρκετές αναφορές για έρευνες πεδίου µε κύρια σηµεία τους, ενδιαφέροντα από
άποψη ποικιλότητας βουνά, λίµνες και ποτάµια.
Ασφαλώς και η προσπάθεια διερεύνησης των περιεχοµένων σπουδών, των µεθοδολογιών,
των εργαστηριακών σχεδιασµών και των τρόπων αξιολόγησης δεν ολοκληρώνεται µέσα από αυτή

την πολύ συνοπτική παρουσίαση ενός µικρού δείγµατος για τα Π.Σ. Περιβαλλοντικών Επιστηµών
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Όσον αφορά τις τάσεις επιβεβαιώθηκε αυτό που στην αρχή
υποστηρίξαµε για την ύπαρξη σύγχυσης σε όλα τα στάδια διδασκαλίας των Περιβαλλοντικών
Επιστηµών είτε σαν βασικό πρόγραµµα είτε σαν µέρος ενός γενικότερου προγράµµατος. Σύγχυση η
οποία κυρίως προέρχεται από τη δυσκολία που παρουσιάζεται στην οριοθέτηση του όρου. Το κάθε
Πανεπιστηµιακό τµήµα περιλαµβάνει σε αυτά µαθήµατα ανάλογα µε το πώς οριοθετεί το
αντικείµενο. Κυριαρχεί µια τάση εξέτασης όσο των δυνατόν περισσότερων γνωστικών τοµέων
όπου µέσα από εργαστήρια, διαλέξεις, έρευνες στο πεδίο και εργασίες στοχεύεται η πληροφόρηση
για τους πολλούς παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν το βιοτικό, αβιοτικό περιβάλλον ενός
τοπίου, ενός οικοσυστήµατος. Μια σηµαντική κατακλείδα της σύντοµης ενασχόλησης µας είναι ότι
στην πλειοψηφία των δεδοµένων αποφεύγονται οι προσεγγίσεις της νοµοθετικής, κοινωνικής και
ηθικής συνιστώσας των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Ολοκληρώνοντας το τελευταίο κοµµάτι
του κειµένου µας πιστεύουµε ότι η επιλογή και η ενασχόληση µας µε ένα τέτοιο θέµα µας ωφέλησε
γνωστικά, αφού αποκτήσαµε µια ικανοποιητική εικόνα σχετικά µε τον επιστηµονικό τοµέα
«Περιβαλλοντικές Επιστήµες». Μεγάλο όφελος για µας αποτέλεσε όλη η µεθοδολογία της έρευνας
µας, αφού δεν σταθήκαµε στην συγκέντρωση και κατανοµή του υλικού, αλλά επιχειρήσαµε µέσα
από τις βέβαιες γνωστικές µας ατέλειες να αναλύσουµε ποιοτικά τα δεδοµένα µας και να εξάγουµε
συµπεράσµατα από αυτά. Θεωρώντας επιστηµονικό ό,τι περνάει µέσα από τέτοιες διεργασίες
ευχαριστούµε όσους µας βοήθησαν µε τις άλλοτε σκληρές και άλλοτε φιλικές παρατηρήσεις τους
στην εξέλιξη της δουλειάς µας.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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