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Περίληψη
Ο προσδιορισµός του θεµατικού προσανατολισµού της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε βάση
την ποσοστιαία κατανοµή και τις διαχρονικές τάσεις της περιβαλλοντικής και παιδαγωγικής
θεµατολογίας του ελληνικού περιοδικού για την περιβαλλοντική εκπαίδευση κατά την περίοδο
1994-2004 δείχνει ότι το φυσικό περιβάλλον είναι σταθερά η πρώτη επιλογή αλλά µε ταυτόχρονη
µεγάλη διαχρονικά ανοδική τάση του αθροίσµατος των ποσοστών του αστικού και παγκόσµιου
περιβάλλοντος. Τα θέµατα της µεθοδολογίας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση έχουν συνεχή
ανοδική τάση και είναι στην πρώτη θέση µαζί µε τα σχολικά προγράµµατα. Σηµαντικό ποσοστό
κατέχουν σταθερά τα θεµατικά δίκτυα και τα ΚΠΕ. Εξαιρετικά σηµαντική είναι η συνεχής ανοδική
τάση των θεµάτων έρευνας και εκπαιδευτικού υλικού.
Σκοπός
Ο προσδιορισµός του θεµατικού προσανατολισµού της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε βάση
την ποσοστιαία κατανοµή και τις διαχρονικές τάσεις της περιβαλλοντικής και παιδαγωγικής
θεµατολογίας του ελληνικού περιοδικού για την περιβαλλοντική εκπαίδευση κατά την περίοδο
1994-2004.
Μεθοδολογία και θεωρητικό υπόβαθρο
Η αναγκαιότητα θεµατικού αναπροσανατολισµού της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε
να είναι σε αντιστοιχία µε τις σηµερινές περιβαλλοντικές προτεραιότητες σε τοπική και παγκόσµια
κλίµακα έχει µελετηθεί και τεκµηριωθεί εδώ και αρκετά χρόνια σε διάφορα δηµοσιεύµατα [1-8].
Η διαχρονική εξέλιξη της θεµατολογίας των περιοδικών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι ένας
ενδεικτικός τρόπος προσδιορισµού του θεµατικού προσανατολισµού της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης. Κι αυτό γιατί τα θέµατα που παρουσιάζουν τα περιοδικά καθορίζουν σε σηµαντικό
βαθµό τις θεµατικές επιλογές των εκπαιδευτικών για τα προγράµµατα που θα υλοποιήσουν στο
µέλλον, ενώ ταυτόχρονα καθορίζονται από τα υλοποιηµένα προγράµµατα των εκπαιδευτικών, αφού
αυτά αποτελούν σε σηµαντικό βαθµό βασικό υλικό για δηµοσίευση.
Από παλαιότερη έρευνα προέκυψε ότι στην περίοδο 1996-97, τα θέµατα του φυσικού
περιβάλλοντος ήταν τα πλέον συνηθισµένα και αποτελούσαν την πρώτη επιλογή σε όλα τα
περιοδικά (43-60%). Τα θέµατα πολιτισµού (31%) στο ελληνικό περιοδικό και του σχολικού
περιβάλλοντος (26% ) στο αγγλικό περιοδικό, αποτελούσαν τη δεύτερη επιλογή αντίστοιχα. Τα
θέµατα του αστικού και παγκόσµιου περιβάλλοντος είχαν πολύ µικρή παρουσία στο ελληνικό και
αγγλικό περιοδικό (12-13%) και σχετικά χαµηλή στο αµερικανικό (29%), όπου αποτελούσαν τη
δεύτερη επιλογή [1,3,9].
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Αποτελέσµατα και συζήτηση
Το περιοδικό “για την περιβαλλοντική εκπαίδευση” άρχισε να εκδίδεται την άνοιξη του 1994 και
µέχρι το καλοκαίρι του 2004 κυκλοφόρησαν 31 τεύχη, που περιελάµβαναν συνολικά 732 σελίδες.
Η ποσοστιαία κατανοµή της περιβαλλοντικής θεµατολογίας παρουσιάζεται στο Σχήµα 1. Οι
διαχρονικές τάσεις της περιβαλλοντικής θεµατολογίας µε εφαρµογή παλινδροµικής ανάλυσης
παρουσιάζονται στο Σχήµα 2. Όλα τα περιβαλλοντικά θέµατα παρουσιάζουν µια ανοδική τάση
τείνοντας να καταλάβουν αθροιστικά ένα σηµαντικό µέρος του συνόλου των σελίδων ανά έτος. Τα
θέµατα του φυσικού περιβάλλοντος είναι σταθερά η πρώτη επιλογή (49%). Εξαιρετικής σηµασίας
εξέλιξη αποτελεί το άθροισµα των ποσοστών του αστικού και παγκόσµιου περιβάλλοντος (34%),
που είναι σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση µε την πρώτη τετραετία της περιόδου αυτής και δείχνει µια
τάση αντιστοίχησης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε τις σηµερινές περιβαλλοντικές
προτεραιότητες σε τοπική και παγκόσµια κλίµακα.
Η ποσοστιαία κατανοµή της παιδαγωγικής θεµατολογίας παρουσιάζεται στο Σχήµα 3. Οι
διαχρονικές τάσεις της παιδαγωγικής θεµατολογίας µε εφαρµογή παλινδροµικής ανάλυσης
παρουσιάζονται στο Σχήµα 4. Τα θέµατα της µεθοδολογίας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση έχουν
συνεχή ανοδική τάση και είναι στην πρώτη θέση (26%) µαζί µε τα σχολικά προγράµµατα (25%),
που έχουν σταθερή πορεία. Σηµαντικό ποσοστό (16%) κατέχουν σταθερά τα θεµατικά δίκτυα και τα
κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Εξαιρετικής σηµασίας εξέλιξη αποτελεί η συνεχής ανοδική
τάση των θεµάτων έρευνας και εκπαιδευτικού υλικού, παρά το σχετικά µικρότερο ποσοστό τους
κατά µέσο όρο στην εξεταζόµενη περίοδο. Η διαπίστωση αυτή είναι σε αντιστοιχία µε τις
υπάρχουσες ανάγκες για παραγωγή και διάδοση τόσο της έρευνας όσο και κατάλληλου
εκπαιδευτικού υλικού για την περιβαλλοντική εκπαίδευση.
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