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Περίληψη: Η Περιβαλλοντική Επιστήµη βασισµένη στην οικολογική προβληµατική, µελέτη και
έρευνα οριοθετείται θεµατικά από τη συνεργασία διαφόρων επιστηµονικών κλάδων, κυρίως
οικονοµικού, κοινωνιολογικού, τεχνολογικού και πολιτικού χαρακτήρα. Όµως συνιστά και
µεθοδολογικό πλαίσιο διεπιστηµονικής και διαθεµατικής σπουδής, αγωγής και εκπαίδευσης των
πολυσύνθετων οικοπεριβαλλοντικών ζητηµάτων και προβληµάτων. Γι’ αυτό και η ανακοίνωση αυτή
διασαφηνίζοντας τη θέση και τη λειτουργία της Περιβαλλοντικής Επιστήµης, όπως αυτή σήµερα
είναι ενταγµένη στο σχολικό πρόγραµµα του Ενιαίου Λυκείου, προβαίνει σε εκτιµήσεις –
αντληµένες από ερευνητικά δεδοµένα – που αφορούν την αποτελεσµατικότητα διδασκαλίας της.
Σκοπός της εργασίας: Λίγα χρόνια µετά την ένταξη της Περιβαλλοντικής Επιστήµης στο Ενιαίο
Λύκειο (1998), χρειάζεται να αποτιµηθεί η απόδοση της λειτουργίας της, χρησιµοποιώντας τη
µέθοδο των συνεντεύξεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που δίδαξαν το µάθηµα
αυτό σε 35 Λύκεια του λεκανοπεδίου Αττικής, τα σχολικά έτη 2000 – 2001 και 2001 – 2002.
Εισαγωγή: Η Περιβαλλοντική Επιστήµη, ως γνωστική περιοχή, εντάχθηκε στα νέα αναλυτικά
προγράµµατα της δευτέρας τάξεως του Ενιαίου Λυκείου το 1998. Αποτελεί µάθηµα επιλογής για
όλες τις κατευθύνσεις και η ένταξή του στα σχολικά προγράµµατα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
συνιστά σηµαντικό βήµα για την προώθηση του οικοπεριβαλλοντικού προβληµατισµού στα
εκπαιδευτικά µας πράγµατα. Ιδιαίτερη αξία στο µάθηµα αυτό προσδίδουν οι «απαιτήσεις» που αυτό
έχει από διδάσκοντες και διδασκόµενους, για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ενεργητικής
µάθησης και όπως αυτές εναρµονίζονται µε τους γενικότερους σκοπούς του Ενιαίου Λυκείου (7).
Επιδιώξεις: Η Περιβαλλοντική Επιστήµη ως πολυ-επιστηµονική σύνδεση και σύνθεση φυσικών,
κοινωνικών, οικονοµικών, πολιτικών, ανθρωπιστικών και άλλων επιστηµών αναλύει και ερµηνεύει
τις µεταξύ τους σχέσεις, καθώς και αυτές µε το ολιστικό περιβάλλον. Συνιστά όµως και
µεθοδολογικό πλαίσιο διεπιστηµονικής σπουδής, αγωγής και έρευνας των πολυδιάστατων
περιβαλλοντικών προβληµάτων (5,6). Έτσι το διαθεµατικό περιεχόµενο του µαθήµατος και οι
διαφοροποιηµένες διερευνητικές του µέθοδοι προσπαθούν να καταστήσουν το σχολικό πρόγραµµα
περισσότερο ενεργητικό και βιωµατικό, µέσα από την επικαιρότητα του οικολογικού
προβληµατισµού και την επιστηµολογική, κοινωνική, πολιτισµική και πολιτική του υπόσταση (2,8).
Γι’ αυτό και η δόµηση, οργάνωση και λειτουργία του σχολικού αυτού προγράµµατος είναι τελείως
διαφορετική από αυτήν των άλλων – µονοδιάστατων γνωστικά – αντικειµένων. Και τούτο γιατί οι
µαθητές χρειάζονται όχι µόνο να «κατανοήσουν» τις έννοιες, τις αρχές, τους νόµους, τις δοµές, τις
λειτουργίες και τις ανατροπές της δυναµικής ισορροπίας του ολιστικού περιβάλλοντος, αλλά και να
«ευαισθητοποιηθούν»δραστικά στα προβλήµατά του, «διερευνώντας» κριτικά τους κοινωνικούς,
οικονοµικούς, πολιτικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που τα προσδιορίζουν και τα επηρεάζουν.
Η προσέγγιση τέτοιων επιδιώξεων µπορεί να διαµορφώσει ένα πλαίσιο ενδιαφερόντων, εµπειριών,
αξιών, στάσεων και συµπεριφορών, ευνοϊκών για τη διατήρηση , προστασία και βελτίωση του
περιβάλλοντός τους (3,8).
Ύστερα από τις παραπάνω διασαφηνίσεις για τη θέση και τη λειτουργία της Περιβαλλοντικής
Επιστήµης στο Ενιαίο Λύκειο, επιχειρείται – εδώ – µια αποτίµηση της απόδοσής της, για το
διάστηµα που αυτή είναι ενταγµένη στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα.
Η έρευνα: Προς τούτο, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών που
δίδαξαν το µάθηµα σε 34 διαφορετικά Λύκεια του λεκανοπεδίου της Αττικής τη διετία 2000 – 2001
και 2001 – 2002. Η µεθοδολογία αυτή – ποιοτικού τύπου – δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει σε
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«απολύτως ασφαλή» συµπεράσµατα, γιατί οφείλει να συνεκτιµήσει την πολυ-επιστηµονική
συνεργασία πολλών γνωστικών περιοχών του σχολικού προγράµµατος, γεγονός που θέτει το
αντικείµενο της Περιβαλλοντικής Επιστήµης, πέραν των ορίων διερεύνησης του παραδοσιακού
σχολικού πλαισίου. Επιπροσθέτως η απόδοση διδασκαλίας της Περιβαλλοντικής Επιστήµης
εξαρτάται από µια σειρά παραγόντων που αφορούν τη σχέση εκπαιδευτικού – µαθητή και τη
διαµόρφωση γόνιµης σχολικής ατµόσφαιρας, η οποία κάθε φορά, για το µάθηµα αυτό, είναι
ξεχωριστή και ιδιαίτερη. Είναι συνεπώς δύσκολο η αποτίµηση της διδακτικής πράξης στο µάθηµα
αυτό να ενταχθεί στη λογική της ποσοτικής – στατιστικής ερευνητικής µεθοδολογίας.
Ωστόσο οι παράγοντες – παράµετροι που «υποθέτουµε» ότι επηρεάζουν την απόδοση διδασκαλίας
του µαθήµατος αυτού, είναι:
1. Η διδακτική επάρκεια και εµπειρία των διδασκόντων, ως προς τη δυνατότητά τους να
χρησιµοποιούν ενεργητικές, βιωµατικές και διερευνητικές µεθόδους διδασκαλίας.
2. Η υλικοτεχνική υποδοµή των σχολείων στα οποία διδάσκεται το αντικείµενο αυτό, σε σχέση
µε την ύπαρξη βιβλιοθηκών και τη διαδικτυακή πρόσβαση σε πολλές και ποικίλες πηγές
πληροφόρησης.
3. Η ελκυστικότητα του περιεχοµένου και του οπτικο-εικονιστικού υλικού που συγκροτεί το
διδακτικό πρόγραµµα του µαθήµατος.
4. Τα ενδιαφέροντα των µαθητών και η άµεση σχέση τους µε την οικο-περιβαλλοντική
ευαισθησία και προβληµατική, και όπως αυτά διαµορφώνονται από το οικογενειακό και
άµεσο περιβάλλον τους, αλλά και από κάθε είδους πηγές πληροφόρησης.
5. Η γεωγραφική περιοχή των σχολείων στα οποία διδάσκεται η Περιβαλλοντική Επιστήµη.
Συµπεράσµατα: Από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών των 34 σχολείων αποκαλύπτεται ότι:
1. Η αποτελεσµατικότητα διδασκαλίας του αντικειµένου είναι υψηλή, όταν χρησιµοποιούνται
από τους διδάσκοντες βιωµατικές, διεπιστηµονικές και διερευνητικές µέθοδοι διδασκαλίας,
παρόλο που µόνο το 30% των εκπαιδευτικών που δίδαξαν το µάθηµα είχε εµπειρία σε
προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και παρόλο που οι περισσότεροι (90%) από
τους διδάσκοντες υπήρξαν πτυχιούχοι φυσικών επιστηµών.
2. Ως προς την υλικοτεχνική υποδοµή των σχολείων στα οποία διδάσκουν οι ερωτηθέντες,
µόνο το 40% διέθετε βιβλιοθήκη και άλλες έντυπες και διαδικτυακές πηγές πληροφόρησης,
παράµετρος όµως που – κατ’ αυτούς – δεν επηρεάζει την απόδοση της διδασκαλίας, αφού
λίγοι – αριθµητικά – µαθητές αναζητούν περιβαλλοντικές πληροφορίες στα διαδικτυακά και
άλλα σχολικά µέσα, ενώ οι περισσότεροι έχουν πρόσβαση σε προσωπικά διαδικτυακά µέσα
ή εργάζονται σε βιβλιοθήκες µακράν του σχολικού χώρου.
3. Από το θεµατικό περιεχόµενο του σχολικού προγράµµατος της Περιβαλλοντικής Επιστήµης,
οι µαθητές κατά 80% προτιµούν τις ενότητες της περιβαλλοντικής ρύπανσης και των ήπιων
µορφών ενέργειας και κατά 100% ελκύονται από τις «µαρτυρίες» ευαισθητοποίησης και
οικολογικού προβληµατισµού του σχολικού διδακτικού βιβλίου, µέσω των διαλεκτικών
µαθησιακών πρακτικών άντλησης, επεξεργασίας και αξιοποίησης των µηνυµάτων τους.
4. Ως προς την παράµετρο των ενδιαφερόντων των µαθητών, αυτά σχετίζονται κατά 90% µε
την υψηλή απόδοση της διδασκαλίας, γεγονός που συνδέεται µε την προϋπάρχουσα εµπειρία
των µαθητών σε προγράµµατα περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης, αλλά και µε τα
πολλαπλά (οικολογικά και άλλα ) ενδιαφέροντα των διδασκόντων.
5. Σε σχέση µε τη γεωγραφική περιοχή των σχολείων στα οποία διδάχθηκε η Περιβαλλοντική
Επιστήµη, δείχθηκε ότι τόσο οι γεωγραφικές περιοχές των σχολείων που πλήττονται από
οικολογικά προβλήµατα (Ν. Λιόσια, Ν. Φιλαδέλφεια, Περιστέρι), όσο και οι αστικές
περιοχές χαµηλών ή µεσαίων εισοδηµάτων (Καισαριανή, Βύρωνας), αλλά και οι περιοχές
υψηλού κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου (Χολαργός, Χαλάνδρι, Αγία Παρασκευή)
περιλαµβάνουν µαθητές που διατηρούν υψηλό ενδιαφέρον για τα οικολογικά ζητήµατα και
προβλήµατα. Με άλλα λόγια η γεωγραφική περιοχή των σχολείων στα οποία διδάσκεται το
µάθηµα της Περιβαλλοντικής Επιστήµης που σχετίζεται ή όχι µε την ύπαρξη οικολογικών
προβληµάτων, δεν επηρεάζει την απόδοση διδασκαλίας του µαθήµατος.
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Επίλογος: Η διδασκαλία του µαθήµατος της Περιβαλλοντικής Επιστήµης είναι αναγκαία,
χρήσιµη και οφέλιµη για τους ρόλους των αυριανών πολιτών, η οποία ασφαλώς µπορεί να γίνει
ιδιαιτέρως αποδοτική, αν µαθητές και διδάσκοντες συνιστούν µέλη µιας συνερευνώνας σχολικής
κοινότητας που λειτουργεί µε δραστικές, συµµετοχικές, βιωµατικές και διερευνητικές διδακτικές
µεθοδολογίες.
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