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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Εάν πούµε ότι εµείς οι γεωγράφοι έχουµε ένα πλεονέκτηµα, είναι διότι πάντοτε
προσπαθήσαµε να γεφυρώσουµε τις φυσικές µε τις κοινωνικές επιστήµες. Πάντοτε
διδάσκαµε φυσική γεωγραφία και ανθρωπογεωγραφία, και στα τελευταία δεκαπέντε
χρόνια τις ενσωµατώνουµε όλο και περισσότερο σε µια περιβαλλοντική γεωγραφία,
περιβαλλοντική επιστήµη, περιβαλλοντικές σπουδές». Πρόκειται για την απάντηση του
Huckle (1999) στην ερώτηση που του έγινε σχετικά µε τη σύνδεση Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης και Γεωγραφίας (αποµαγνητοφωνηµένη συνέντευξη στο περιοδικό «για
την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»).
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ:
Γεωγραφική
Εκπαίδευση,
Σχολική
Γεωγραφία,
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αειφόρος ανάπτυξη, Αναλυτικά προγράµµατα
σπουδών

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Ο όρος «γεωγραφική εκπαίδευση» συγκεντρώνει το σύνολο των αρχών και των
εννοιών που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να µεταδώσει γνώσεις που αφορούν
στη χωρική κατανοµή κάθε στοιχείου και φαινοµένου που παρουσιάζεται πάνω στον
πλανήτη και προέρχεται είτε από φυσικά είτε από ανθρωπογενή αίτια. Ένας από τους
στόχους της είναι η ανάπτυξη της γεωγραφικής σκέψης µέσα από την αξιοποίηση της
γεωγραφικής γνώσης (Λαµπρινός, 1999).
Η γεωγραφική εκπαίδευση συµβάλλει στην υλοποίηση των σκοπών της διεθνούς
εκπαίδευσης δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην προώθηση της κατανόησης, της
ανοχής και της φιλίας µεταξύ των λαών, των µειονοτήτων και των διαφορετικών
θρησκευτικών οµάδων. Επίσης, προωθεί τις δραστηριότητες των Ηνωµένων Εθνών
για τη διατήρηση της ειρήνης µε ενέργειες που στοχεύουν (Commission on
Geographical Education, 1992):
• Στην κατανόηση και το σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων
• Στην ικανότητα επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων
• Στην αναγκαιότητα της διεθνούς συνεργασίας
• Στη συµµετοχή των ανθρώπων για την επίλυση, όχι µόνο τοπικών αλλά και
παγκόσµιων προβληµάτων.
Βασική προτεραιότητα της γεωγραφικής εκπαίδευσης αποτελεί η ενεργοποίηση
των µαθητών ώστε να γίνουν υπεύθυνοι και κριτικά σκεπτόµενοι πολίτες και να
συµµετέχουν αποτελεσµατικά στην πολιτική, οικονοµική, κοινωνική και πολιστική
ζωή σε τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο. Οι γεωγραφικές γνώσεις συντελούν
στο να διακρίνουν οι µαθητές τους παράγοντες που συντελούν στις µεταβολές του
κόσµου µας, να αιτιολογούν τις απόψεις τους, να παίρνουν θέση για τις τοπικές και
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παγκόσµιες αλλαγές και να λαµβάνουν θετικά µέτρα τόσο για την ευηµερία της
φύσης όσο και των ανθρώπινων κοινοτήτων (Houtsonen, 2002).
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Γεωγραφία κατευθύνεται στη
σταδιακή ανάπτυξη:
Γνώσεων και κατανόησης:
• Γεωγραφικών εννοιών και θεµάτων
• Των κοινωνικών πλαισίων της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας
• Των αναγκών, των ενδιαφερόντων και των προσδοκιών των µαθητών
• Των αρχών των αναλυτικών προγραµµάτων
Απόκτησης δεξιοτήτων:
• Στο σχεδιασµό µαθήµατος ή ενότητας µε βάση το αναλυτικό πρόγραµµα
• Στην εφαρµογή της κατάλληλης µεθόδου αξιολόγησης
• Στην εµπλοκή των µαθητών σε µια σειρά µαθησιακών εµπειριών
• Στην επιλογή και χρήση κατάλληλων πηγών
Υιοθέτησης αξιών και στάσεων που καλλιεργούν:
• Τις δυνατότητες της Γεωγραφίας ως εκπαιδευτικού µέσου
• Τη γεωγραφική εκπαίδευση των µαθητών
• Την προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη µέσα από τη γεωγραφική
εκπαίδευση
• Την ισότητα των δικαιωµάτων των µαθητών για µία αποτελεσµατική
γεωγραφική εκπαίδευση (Commission on Geographical Education, 1992).

Σχολική Γεωγραφία
Η επιστήµη της Γεωγραφίας τροφοδοτεί µε θέµατα, υλικό και τεχνικές το
σχολικό αντικείµενο της Γεωγραφίας, αφού προσφέρει µέρος της γεωγραφικής
γνώσης στη σχολική Γεωγραφία. Η ύλη του µαθήµατος της Γεωγραφίας δεν
ταυτίζεται µε το σύνολο της γεωγραφικής γνώσης, µεθοδολογίας και πρακτικής
(Κατσίκης, 1999).
Ορισµένες µεθοδολογίες και πρακτικές της γεωγραφικής επιστήµης που
υιοθετούνται από τη σχολική Γεωγραφία είναι οι ακόλουθες:
• Η παρατήρηση των στοιχείων του γεωγραφικού χώρου
• Η αναγνώριση του τόπου των γεωµορφών
• Η συσχέτιση και ερµηνεία, σύµφωνα µε τις αρχές της αιτιοκρατίας, των
αποτελεσµάτων της επίδρασης των ενδογενών και εξωγενών παραγόντων
στη διαµόρφωση του ανάγλυφου της γης
• Η διαπίστωση και η µελέτη των σχέσεων-αλληλεπιδράσεων µεταξύ
ανθρώπου και γεωγραφικού χώρου
• Η ανάγνωση και η ερµηνεία των γεωγραφικών χαρτών
• Η ερµηνεία διαγραµµάτων (Κατσίκης, 1999).
Η σχολική Γεωγραφία µέσα από το περιεχόµενό της πρέπει:
• Να παρέχει βασικές, δοµικές γεωγραφικές γνώσεις για εµφανίσεις και
φαινόµενα σε παγκόσµιο επίπεδο.
• Να προσφέρει εξειδικευµένες πληροφορίες, όπου αυτό απαιτείται (π.χ. σε
θέµατα τοπικής Γεωγραφίας).
• Να παρέχει τη δυνατότητα καλλιέργειας και ανάπτυξης δεξιοτήτων,
ικανοτήτων και στάσεων.
• Να θέτει βασικούς προβληµατισµούς σχετικά µε το γεωγραφικό χώρο
(εµφανίσεις, φαινόµενα, αλληλοσυσχετίσεις) και τις σχέσεις ανθρώπουπεριβάλλοντος από οικο-γεωγραφική άποψη.
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Να προσφέρει λύσεις µέσω της αποκτηµένης γνώσης και της τεχνικής ή να
δίνει τη δυνατότητα εξεύρεσης λύσεων.
Κατ’ επέκταση, η ∆ιδακτική της Γεωγραφίας καλείται να επιλέξει, να
διατυπώσει, να οργανώσει και να στηρίξει µεθοδολογικά, ένα πλαίσιο διδακτικών
δραστηριοτήτων, µέσα από τις οποίες η επεξεργασία του γεωγραφικού αντικειµένου
θα καταστήσει δυνατή την εκπλήρωση των στόχων µιας θεµατικής ενότητας, το
σκοπό του µαθήµατος και της Αγωγής γενικότερα (Κατσίκης, 1999).
Τα τελευταία χρόνια η σχολική Γεωγραφία βρίσκεται σε µία φάση
επαναπροσδιορισµού των διδακτικών της στόχων, των αρχών επιλογής και
οργάνωσης του περιεχοµένου της, αλλά και του τρόπου διδακτικής προσέγγισης
στην τάξη. Το γεγονός αυτό οφείλεται: Α) Στην ανάπτυξη και αναβάθµιση, σε
παγκόσµιο επίπεδο, της επιστήµης της Γεωγραφίας. Στην προσπάθεια να
ερµηνευθούν τα φαινόµενα στο χώρο διατυπώνονται νέες γεωγραφικές απόψεις,
όπως εκείνες που αποτέλεσαν τη σχολή της «Νέας Γεωγραφίας» και επιχειρείται
συνδυασµός και αξιοποίηση των συµπερασµάτων άλλων επιστηµών-διεπιστηµονική
προσέγγιση (Κατσίκης, 1992). Β) Στη διαπίστωση ότι εάν θέλουµε να
προετοιµάσουµε τον αυριανό πολίτη-σηµερινό µαθητή θα πρέπει να τον
εφοδιάσουµε κατάλληλα, να τον καταστήσουµε κοινωνό της σύγχρονης
γεωγραφικής γνώσης µέσα από σύγχρονες διδακτικές µεθοδολογικές αρχές και
πρακτικές, µε έγκυρα διδακτικά µέσα (UNESCO, 1999).
Η «Νέα Γεωγραφία», επηρεασµένη από τις σύγχρονες απόψεις της επιστήµης της
Γεωγραφίας, των Παιδαγωγικών και της ∆ιδακτικής, αποµακρύνεται από την
αποµνηµόνευση διαφόρων στοιχείων και προσανατολίζεται στην κατανόηση και
στον τρόπο επεξεργασίας βασικών γεωγραφικών εννοιών, σχέσεων και
αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται µεταξύ του ανθρώπου και του χώρου που τον
περιβάλλει. Αυτό σηµαίνει ότι οι µαθητές δε χρειάζεται να αποµνηµονεύουν
πληροφορίες που είναι πιθανό να ξεπεραστούν αλλά παροτρύνονται να συµµετέχουν
ενεργά στη διαδικασία της µάθησης, να ερευνούν, να επικοινωνούν και να
συνεργάζονται. Η διδασκαλία θεµάτων που αφορούν συγκεκριµένες περιοχές ή
χώρες του κόσµου δεν καταργείται, αλλά προσαρµόζεται έτσι ώστε να προωθεί την
κατανόηση των βασικών γεωγραφικών αρχών και εννοιών (Κλωνάρη, 2001).
•

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
& ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Οι ασχολούµενοι µε τη Γεωγραφική Εκπαίδευση πιστεύουν ότι η περιβαλλοντική
αγωγή επιτυγχάνεται καλύτερα µέσω των βασικών µαθηµάτων που διδάσκονται
στην εκπαίδευση, ένα από τα οποία είναι το µάθηµα της γεωγραφίας
(Αναγνωστόπουλος, 2001).
Η γεωγραφική παιδεία αποτελεί πεδίο σύγκλισης επιστηµών και αµφίδροµα
εξυπηρετείται και συµβάλλει σε προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που
αφορούν το άµεσο και το ευρύτερο περιβάλλον, καθώς ξεκινάει από το µερικότοπικό και προχωρεί προς το γενικό-παγκόσµιο (Επισκοπούλου, 1989).
Παράλληλα όµως έχουν εκφραστεί κατά καιρούς απόψεις που δε συµφωνούν µε
την παράλληλη πορεία της γεωγραφικής εκπαίδευσης µε την περιβαλλοντική
εκπαίδευση. Μία από αυτές τις απόψεις είναι του Pemberton (όπως την παραθέτουν
οι: Καλαϊτζίδης, 1999 και Αναγνωστόπουλος, 2001): « Η Π.Ε. και η γεωγραφία
διαφέρουν σε αρκετά και σηµαντικά σηµεία. ∆εν έχουν κοινή τη χωρική αναλυτική
οπτική. Ακόµη δράση για το γεωγράφο σηµαίνει απλώς Γεωγραφία, ενώ για έναν
περιβαλλοντολόγο σηµαίνει τρόπο ζωής και ενεργό συµµετοχή σε όλες τις
εκφάνσεις της καθηµερινής ζωής».
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Υπό το πρίσµα της όξυνσης των περιβαλλοντικών προβληµάτων αλλά και
διάφορων αλλαγών που πραγµατοποιούνται παγκοσµίως διαπιστώνεται ότι οι
σύγχρονες προσεγγίσεις της Γεωγραφικής Εκπαίδευσης συναντούν την Π.Ε. καθώς
και την έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης.
Η ∆ιεθνής Γεωγραφική Ένωση διατύπωσε το 1992 τη διακήρυξή της για την
παγκόσµια γεωγραφική εκπαίδευση (Commission on Geographical Education,
1992). Στην αναθεωρηµένη έκδοση της διακήρυξης για το 2006 (όπως και σε αυτή
του 1992) και στο κεφάλαιο «Η Γεωγραφία σε ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο»
που αφορά τη γεωγραφική, την περιβαλλοντική και την εκπαίδευση για την
ανάπτυξη, αναφέρεται η σηµασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την
εξασφάλιση της βιώσιµης ανάπτυξης στον κόσµο. «Όταν τα άτοµα µέσω της
εκπαίδευσης κατέχουν την κατάλληλη γνώση είναι σε θέση να κατανοήσουν τις
επιδράσεις στο περιβάλλον και να προβλέψουν µελλοντικά προβλήµατα. Υπάρχει
λοιπόν άµεση ανάγκη ενίσχυσης σε όλες τις χώρες, και ειδικά στις αναπτυσσόµενες,
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη. Η
γεωγραφική εκπαίδευση µπορεί να συµβάλλει σε αυτό µε το να βοηθήσει τα άτοµα
να συνειδητοποιήσουν τις επιδράσεις από τη δική τους συµπεριφορά, αλλά και της
κοινωνίας. Επίσης µπορεί να εφοδιάζει τα άτοµα µε τις κατάλληλες πληροφορίες και
δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να παίρνουν τις σωστές περιβαλλοντικές
αποφάσεις και να αναπτύσσουν µια περιβαλλοντική ηθική που θα καθοδηγεί τις
πράξεις τους».
Σκοπός της βιώσιµης ανάπτυξης είναι η εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των
τωρινών και των µελλοντικών γενεών. Καθώς το βασικό ενδιαφέρον της Π.Ε. είναι
η σχέση µας µε το περιβάλλον, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη
όλες τις πιθανές διαστάσεις αυτής της σχέσης που αντιστοιχούν, όπως αναφέρει η
Sauvé, σε διαφορετικούς αλλά και συµπληρωµατικούς τρόπους αντίληψης του
περιβάλλοντος (όπως το παραθέτει η Houtsonen,2002): 1) το περιβάλλον ως φύση
(εκτίµηση, σεβασµός, διατήρηση) 2) το περιβάλλον ως πηγή αγαθών που χρειάζεται
κοινή διαχείριση 3) το περιβάλλον ως πρόβληµα που είτε αποφεύγεται είτε λύνεται
4) το περιβάλλον ως σύστηµα που όταν κατανοείται οδηγεί στη λήψη αποφάσεων
5) το περιβάλλον ως ο τόπος που ζούµε, γνωρίζουµε και βελτιώνουµε 6) το
περιβάλλον ως βιόσφαιρα στην οποία συνυπάρχουµε µακροπρόθεσµα 7) το
περιβάλλον ως κοινότητα στην οποία συµµετέχουµε ενεργά.
Τα άτοµα θα πρέπει να µάθουν να προσαρµόζουν οτιδήποτε κάνουν στις
συνθήκες που υπαγορεύονται από τη φύση και στα όρια αντοχής της γης.
Αντίστοιχα, η γεωγραφική εκπαίδευση θα πρέπει να ενθαρρύνει τους µαθητές να
υιοθετούν ένα βιώσιµο τρόπο ζωής και να εργαστούν για τη βιώσιµη ανάπτυξη. Οι
δεξιότητες που αναπτύσσονται µέσα από τη γεωγραφική εκπαίδευση και την Π.Ε.
πρέπει να ενδυναµώνουν το συναίσθηµα ότι κάτι µπορεί να γίνει και ότι ο καθένας
από εµάς µπορεί να ασκήσει µια επιρροή µέσα από τις πράξεις του. Παράλληλα
πρέπει να ενδυναµώνεται η πεποίθηση πως µόνο µέσα από µία συλλογικήσυνεργατική προσέγγιση µπορούµε να οδηγηθούµε τόσο σε καλύτερη κατανόηση
του περιβάλλοντος όσο και σε αποτελεσµατικότερη δράση προς όφελος του
περιβάλλοντος (Houtsonen, 2002).
Σύµφωνα πάντα µε τη Houtsonen, η γεωγραφική εκπαίδευση θα έπρεπε να
προωθεί τη βιώσιµη ανάπτυξη µε το να παρέχει στους µαθητές:
• Βασικές γνώσεις για τις οικολογικές, οικονοµικές, κοινωνικές και
πολιτιστικές διαστάσεις της βιώσιµης ανάπτυξης
• ∆εξιότητες και µεθόδους αξιολόγησης και ανάλυσης των αλλαγών του
φυσικού, του κατασκευασµένου και του κοινωνικού περιβάλλοντος
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Κατανόηση των βιώσιµων τρόπων διαβίωσης και της παραγωγής που είναι
φιλική προς το περιβάλλον και οικολογική
• Ικανότητα και προθυµία να εργαστούν για τη βιώσιµη ανάπτυξη στην
καθηµερινή τους ζωή
• ∆υνατότητα δράσης και υιοθέτηση του ρόλου του παγκόσµιου πολίτη που
στο όνοµα της βιώσιµης ανάπτυξης εργάζεται για ένα καλύτερο µέλλον σε
τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Παράδειγµα διοχέτευσης της Π.Ε. στο εκπαιδευτικό της σύστηµα αποτελεί η
Βρετανία, καθώς προωθεί την Π.Ε. στο πλαίσιο της διδασκαλίας των διαφόρων
µαθηµάτων και κυρίως αυτών που συνδέονται µε τις φυσικές επιστήµες (βιολογία,
οικολογία, γεωγραφία) (Φλογαΐτη, 2006).
Το εθνικό αναλυτικό πρόγραµµα της Γεωγραφίας στην Αγγλία, το 1990, είχε ως
βασικό σκοπό την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος στους µαθητές και της ευθύνης
σχετικά µε το περιβάλλον της γης και το ανθρώπινο περιβάλλον (Catling, 2002).
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ΄90, κι ενώ έγιναν αλλαγές στη δοµή του
αναλυτικού προγράµµατος της Γεωγραφίας, το ενδιαφέρον για την ενσωµάτωση της
Π.Ε. στη Γεωγραφία παρέµεινε ισχυρό. Η δήλωση του αναλυτικού προγράµµατος
του 2000 αναφέρεται στη σηµασία της Γεωγραφίας µέσα στο πρόγραµµα σπουδών
(όπως το παραθέτουν οι Catling, 2002 και Huckle, 2002): «Η Γεωγραφία στο
αναλυτικό πρόγραµµα εστιάζει στην κατανόηση και επίλυση των περιβαλλοντικών
ζητηµάτων, καθώς και στη βιώσιµη ανάπτυξη. Αποτελεί, επίσης, ένα σηµαντικό
σύνδεσµο µεταξύ φυσικών και κοινωνικών επιστηµών».
«Τονίζεται ο σηµαντικός ρόλος που διαδραµατίζει η Γεωγραφία στην προώθηση
της εκπαίδευσης για τη βιώσιµη ανάπτυξη, καθώς εστιάζει σε βασικές έννοιες,
δεξιότητες, κριτικούς συλλογισµούς, στάσεις και αξίες σχετικά µε τα σύνθετα
περιβαλλοντικά ζητήµατα» (Catling, 2002).
•

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα νέα Αναλυτικά προγράµµατα
σπουδών
Με την υλοποίηση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο των νέων Αναλυτικών
Προγραµµάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.) και του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου
Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) για πρώτη φορά η Π.Ε. παρουσιάζεται µε
δικό της πρόγραµµα σπουδών στα Προγράµµατα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης
∆ιαθεµατικών ∆ραστηριοτήτων. Στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. (2002) της Π.Ε. αναφέρεται ότι
σκοπός της είναι η συνειδητοποίηση εκ µέρους των µαθητών της σχέσης του
ανθρώπου µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, η ευαισθητοποίησή τους για
τα προβλήµατα που συνδέονται µε αυτό και η δραστηριοποίησή τους µέσα από
ειδικά προγράµµατα, ώστε να συµβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια
αντιµετώπισής τους. Ως εκπαιδευτική διαδικασία-δραστηριότητα οδηγεί στη
διασαφήνιση εννοιών, την αναγνώριση αξιών, την ανάπτυξη-καλλιέργεια
ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και στάσεων που είναι απαραίτητες για τη λήψη
αποφάσεων και για τη διαµόρφωση κώδικα συµπεριφοράς σχετικά µε τα
προβλήµατα που αφορούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος σε ατοµικό και σε
κοινωνικό επίπεδο. Η έννοια του περιβάλλοντος στην Π.Ε. αντιµετωπίζεται µε την
ολιστική του διάσταση.
Στη συνέχεια παρατίθενται οι ακόλουθοι γνωστικοί άξονες:
• Αέρας- Ατµόσφαιρα- Κλιµατικές αλλαγές
• Νερό
• Έδαφος
4ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο 12-14/12/2008

• ∆άση
• Βιοποικιλότητα- Η εξαφάνιση των ειδών
• Ενέργεια
• Η διαχείριση απορριµµάτων και αποβλήτων
• Ανθρώπινες δραστηριότητες
• Ανθρώπινες σχέσεις και αξίες
Παράλληλα µε τους γνωστικούς άξονες αναφέρονται και οι γενικοί στόχοι της
καθεµιάς θεµατικής ενότητας:
• Οι µαθητές να κατανοήσουν τη σχέση-αλληλεπίδραση του ανθρώπου µε το
φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
• Να συσχετίζουν αρχές και έννοιες των Φυσικών Επιστηµών µε την
καθηµερινή πραγµατικότητα
• Να εξοικειωθούν µε διαδικασίες και κριτήρια επιστηµονικής µεθοδολογίας
• Να αναπτύξουν ερευνητική διάθεση, κριτική και δηµιουργική σκέψη για την
προσέγγιση και κατανόηση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβληµάτων
• Να αναπτύξουν κώδικα συµπεριφοράς απέναντι στην οµάδα και στο
περιβάλλον
• Να καλλιεργήσουν ικανότητα λήψης αποφάσεων
• Να αντιλαµβάνονται τη φύση µέσα από όλες τις αισθήσεις τους
• Να αξιοποιούν τη σηµειολογία της φύσης
• Να σέβονται και να προστατεύουν κάθε µορφή ζωής
• Να ασκηθούν στη σωστή χρήση της τεχνολογίας
• Να ασκηθούν στην οµαδική εργασία
• Να αναπτύξουν πνεύµα συνεργασίας και υπευθυνότητας
• Να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις, τον τρόπο ζωής και τη δηµιουργική
δράση των άλλων
• Να αναπτύξουν θετικές στάσεις για την πρόληψη και επίλυση µελλοντικών
περιβαλλοντικών προβληµάτων
• Να συµµετέχουν ενεργά ως υπεύθυνοι πολίτες στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής
∆ίπλα από τους γνωστικούς άξονες και τους γενικούς στόχους βρίσκονται
ορισµένες θεµελιώδεις έννοιες διαθεµατικής προσέγγισης. Πρόκειται για τις µακροέννοιες (Ματσαγγούρας, 2002) που έχουν τα βασικά τους χαρακτηριστικά κοινά σε
όλους τους επιστηµονικούς κλάδους, ενώ υφίστανται διαφοροποιήσεις κατά
περίπτωση, ώστε να προσαρµόζονται στην ιδιαίτερη φύση του κάθε κλάδου. Αυτές
που προτείνονται είναι: αλληλεπίδραση, µεταβολή, ισορροπία, σύστηµα, χώρος,
χρόνος, αειφορία, µονάδα, σύνολο, πολιτισµός, προστασία, ταξινόµηση, σεβασµός,
εξέλιξη, αισθητική, επικοινωνία και αλληλεγγύη.
Στη συνέχεια αναφέρονται οι βασικές αρχές της Π.Ε. σύµφωνα µε τις οποίες
πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται τα προγράµµατα της Π.Ε.:
• Η διεπιστηµονική και διαθεµατική προσέγγιση του θέµατος-προβλήµατος
• Η έµφαση στην ενεργό συµµετοχή των µαθητών και τη χρήση ενεργητικών
µεθόδων: συζήτηση-αντιπαράθεση απόψεων, έρευνα, κριτική επεξεργασία
και δράση
• Ο προσανατολισµός στην πρόληψη ή επίλυση περιβαλλοντικών θεµάτων ή
προβληµάτων
• Η εστίαση στην αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη του περιβάλλοντος
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Η εστίαση της προσοχής στην τωρινή και µελλοντική κατάσταση του
πλανήτη
• Η άµεση δράση σε τοπικό επίπεδο µε στόχο µακροχρόνια αποτελέσµατα σε
εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο
• Η ευαισθητοποίηση στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και την
ορθή χρήση της τεχνολογίας
• Το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία και τη ζωή
Έπειτα προτείνονται κάποιες ενδεικτικές δραστηριότητες µε βάση τις θεµατικές
ενότητες και τους στόχους τους. Το σχέδιο εργασίας, η επίλυση προβλήµατος και η
µελέτη πεδίου αποτελούν τις προτεινόµενες µεθοδολογικές προσεγγίσεις των
θεµάτων. Αυτές οι προσεγγίσεις µπορούν να πλαισιώνονται και µε διάφορες
διδακτικές στρατηγικές, όπως: παιχνίδι ρόλων-δραµατοποίηση, κατασκευή
εννοιολογικού χάρτη-χάρτη εννοιών, δραστηριότητες και παιχνίδια προσοµοίωσης,
ανίχνευση και τροποποίηση των εναλλακτικών ιδεών των µαθητών, πειραµατική
µέθοδος, µέθοδος έρευνας µε υποβολή ερωτήσεων, ανάλυση και µελέτη µιας
χαρακτηριστικής περίπτωσης, αντιπαράθεση απόψεων κ.ά.
Στο τέλος σχετικά µε την αξιολόγηση στην Π.Ε. τα ∆.Ε.Π.Π.Σ. (2002)
αναφέρονται στην αναγκαιότητά της, καθώς µέσα από αυτή αφενός εκτιµάται η
αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής πρακτικής και αφετέρου επιδιώκεται η
συνεχής βελτίωση των µαθησιακών αποτελεσµάτων. Τα κριτήρια αξιολόγησης
µπορεί να είναι:
• Ο βαθµός επίτευξης των στόχων
• Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε
• Η πρωτοτυπία αντιµετώπισης του θέµατος
• Η διαθεµατική προσέγγιση
• Το πλήθος, η ετερογένεια και η ποιότητα των πηγών που επιλέχθηκαν
• Η ικανότητα οργάνωσης και επεξεργασίας δεδοµένων που συγκεντρώθηκαν
• Η εξαγωγή-τεκµηρίωση των συµπερασµάτων που προέκυψαν από τα
στοιχεία, τις µετρήσεις και τα διαγράµµατα
• Ο βαθµός αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών
• Η σύνθεση της εργασίας
• Ο βαθµός δυσκολίας του θέµατος και, τέλος, όποια άλλα κριτήρια θεωρεί ο
εκπαιδευτικός απαραίτητα
Μελετώντας τα ∆.Ε.Π.Π.Σ. παρατηρούµε πως ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
τάσεις της Π.Ε. Μέσα από τη στοχοθεσία της Π.Ε. διαπιστώνουµε την τάση µιας
ολιστικής αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών θεµάτων-προβληµάτων µέσα από το
περιβαλλοντικό, το κοινωνικό, το οικονοµικό και πολιτιστικό πρίσµα. Αυτό αποτελεί
ένα στοιχείο που µπορεί να µας οδηγήσει στην εκπαίδευση για την αειφόρο
ανάπτυξη. Σε αυτό επίσης συνηγορεί η ύπαρξη της έννοιας της αειφορίας, αειφόρου
διαχείρισης και ανάπτυξης του περιβάλλοντος, της ορθολογικής χρήσης των
φυσικών πόρων, της αντιµετώπισης κοινωνικών προβληµάτων, της διάκρισης των
διαφορετικών πολιτισµών και της αναφοράς σε οικονοµικούς παράγοντες
(∆.Ε.Π.Π.Σ., 2002). Επιβεβαιώνεται λοιπόν η άποψη ότι σε σχέση µε τη σχολική
πρακτική, η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη µπορεί µεταξύ άλλων να
συµπεριλάβει αντικείµενα όπως η Π.Ε., χωρίς αυτό να σηµαίνει και την
αποδυνάµωσή της (Γεωργόπουλος, 2004).
Οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις που προτείνονται παραπέµπουν σε ένα ευρύ
πλαίσιο προτάσεων όπου ο µαθητής και ο εκπαιδευτικός εµπλέκονται σε µια συνεχή
διαδικασία αναζήτησης, προσέγγισης και σύνθεσης της γνώσης (Λουκέρης, 2005).
•
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Η Γεωγραφία στα νέα Αναλυτικά προγράµµατα σπουδών
Μέχρι το 2000 δεν υπήρχε στην Ελλάδα ενιαίο πρόγραµµα σπουδών των
µαθηµάτων. Τα επιµέρους αναλυτικά προγράµµατα κάθε τάξης καταρτίζονταν από
επιτροπές εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων, µεταξύ των οποίων δεν υπήρχε καµία
συνεργασία. Αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος ήταν να µην υπάρχει δοµή, οργάνωση
και συνέχεια µεταξύ των αναλυτικών προγραµµάτων των τάξεων. Συγκεκριµένα για
το µάθηµα της Γεωγραφίας δεν υπήρξε ποτέ ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα
σπουδών µε αποτέλεσµα την άγνοια των σηµερινών Ελλήνων για θέµατα που
αφορούν την Ελλάδα και τη θέση της στον κόσµο (Καλαϊτζίδης, 1999).
Παράλληλα οι σύγχρονες τάσεις από το χώρο της παιδαγωγικής, της επιστήµης
της Γεωγραφίας και από αυτόν της ∆ιδακτικής της Γεωγραφίας οδήγησαν στη
δηµιουργία ενός νέου προγράµµατος σπουδών του µαθήµατος (Κατσίκης, 2002).
Με απόφαση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και µετά από ανάθεση µία οµάδα
εκπαιδευτικών συνέταξε το νέο πρόγραµµα σπουδών της Γεωγραφίας για το
∆ηµοτικό Σχολείο. Στα τέλη του 1998, η οµάδα παράδωσε το νέο πρόγραµµα, το
οποίο δηµοσιεύτηκε επίσηµα σε ΦΕΚ το 2000.
Στο εκσυγχρονισµένο και ενιαίο πρόγραµµα σπουδών της Γεωγραφίας
αναφέρονται οι σκοποί, οι θεµατικοί άξονες και η διδακτική µεθοδολογία του
µαθήµατος σύµφωνα µε τις νέες τάσεις.
Στις τέσσερις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού σχολείου η Γεωγραφία εντάσσεται
στο µάθηµα της Μελέτης του Περιβάλλοντος. Στην Ε΄ τάξη διδάσκεται Γεωγραφία
της Ελλάδας και στην ΣΤ΄ τάξη διδάσκεται Γεωγραφία των ηπείρων µε έµφαση στην
Ευρώπη.
Οι σκοποί που επιδιώκονται, µέσα από τη διδασκαλία της Γεωγραφίας στο
∆ηµοτικό είναι οι ακόλουθοι:
• Η γνωριµία µε το φυσικό περιβάλλον και η παρατήρηση της γεωγραφικής
κατανοµής των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων τους.
• Η µελέτη των αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων που αναπτύσσονται
µεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και των ανθρώπων.
• Η αναγνώριση της σηµασίας που έχει η ορθολογική διαχείριση του
περιβάλλοντος.
• Η ευαισθητοποίηση για τα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η
ανθρωπότητα και η ανάπτυξη των απαραίτητων στάσεων για κατανόηση,
αποδοχή, επικοινωνία, συνεργασία και αλληλεγγύη µε τους άλλους λαούς.
• Η υιοθέτηση στάσεων και συµπεριφορών που θα επιτρέψουν στους µαθητές
να ενταχθούν οµαλά και δηµιουργικά στο φυσικό και κοινωνικό-πολιτιστικό
τους περιβάλλον.
• Η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών µε:
• Τη χρήση λεκτικών, ποσοτικών και συµβολικών µορφών δεδοµένων
(κείµενα, εικόνες, γραφήµατα, πίνακες, διαγράµµατα και χάρτες).
• Την εφαρµογή µεθόδων συναφών µε τη φύση του µαθήµατος, όπως η
παρατήρηση του χώρου, η χαρτογράφηση, η ερµηνεία στατιστικών
δεδοµένων και η αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών από
διάφορες πηγές.
• Την επικοινωνία και τις πρακτικές και κοινωνικές δεξιότητες µε στόχο
την έρευνα γεωγραφικών θεµάτων και την επίλυση συγκεκριµένων
προβληµάτων.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τη διερεύνηση του βιβλίου του µαθητή της Γεωγραφίας (ΟΕ∆Β 2002),
προέκυψε πώς η κατηγορία των περιβαλλοντικών προβληµάτων συγκέντρωσε τις
περισσότερες αναφορές, ακολούθησε η κατηγορία των ανθρώπινων επεµβάσεων στο
περιβάλλον και τέλος οι λιγότερες αναφορές εντοπίστηκαν στην κατηγορία που
αφορούσε την προστασία του περιβάλλοντος.
Στα σηµεία του βιβλίου που αναφέρονται περιβαλλοντικά προβλήµατα
αναζητούνται οι αιτίες τους, καθώς υπάρχουν ερωτήσεις όπως η ακόλουθη: «Ποιες
δραστηριότητες του ανθρώπου προκάλεσαν το πρόβληµα;» και προτάσεις όπως: «Η
επέµβαση του ανθρώπου στη φύση, τα τελευταία 50 χρόνια, έχει προκαλέσει µεγάλες
καταστροφές». Οι µαθητές µπορούν να προχωρήσουν σε διερεύνηση και ανάλυση
αυτών των προβληµάτων, να τα συνδέσουν µε ανθρώπινες δραστηριότητες και να
κατανοήσουν ότι πρόκειται για αποτελέσµατα αυτών των δραστηριοτήτων. Παρόλα
αυτά δεν τονίζεται ιδιαίτερα ο παγκόσµιος χαρακτήρας των περιβαλλοντικών
προβληµάτων και δε γίνεται αναφορά στην υπερθέρµανση του πλανήτη λόγω του
φαινοµένου του θερµοκηπίου, στις κλιµατικές αλλαγές κ.ά. Είναι όµως εµφανής η
ανησυχία για την υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος. Παρά το γεγονός αυτό
στην κατηγορία της προστασίας του περιβάλλοντος δεν υπάρχουν αναφορές που να
σχετίζονται µε την ατοµική και συλλογική δράση που θα έχει ως στόχο την
προστασία του περιβάλλοντος. Μόνο σε κάποιο σηµείο γίνεται λόγος για «κάποιες
οργανώσεις που ασχολούνται µε την προστασία του περιβάλλοντος» και πιθανά
αφορά τις µη κυβερνητικές οργανώσεις.
Οι αναφορές στις ανθρώπινες επεµβάσεις στο περιβάλλον είναι αρκετές και
σχετίζονται µε τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον κάποιες
ανθρώπινες δραστηριότητες. Τις περισσότερες βέβαια φορές τονίζονται περισσότερο
τα οφέλη που έχει ο άνθρωπος από αυτές τις δραστηριότητες (τουρισµός,
βιοµηχανική παραγωγή, αγροτική παραγωγή).
Οι αναφορές στην αειφορία που υπάρχουν στο βιβλίο του µαθητή και στο βιβλίο
του δασκάλου παραπέµπουν στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση της αειφορίας (ήπια
αειφορία), καθώς έχουν δύο από τα βασικά χαρακτηριστικά της: α) η ήπια αειφορία
ταυτίζει την οικονοµική ανάπτυξη µε την οικονοµική µεγέθυνση και σε αυτό το
πλαίσιο συνδιαλέγεται µε την περιβαλλοντική προστασία και β) δίνουν στην αειφορία
µια στενή ερµηνεία, η οποία έχει σχέση µε την τεχνοκεντρική παράµετρο του
περιβάλλοντος δίνοντας έµφαση στην προστασία των φυσικών πόρων (Φλογαΐτη,
2006).
Συµπερασµατικά διαπιστώνεται πως το «πρασίνισµα» του αναλυτικού
προγράµµατος του µαθήµατος ισχύει και για το περιεχόµενο του βιβλίου του µαθητή,
καθώς εντοπίζονται πολλά στοιχεία σχετικά µε την Π.Ε. Αυτά τα στοιχεία µπορούν
να αποτελέσουν την αφετηρία, καθώς παρέχουν αρκετό υλικό, για την οργάνωση
δραστηριοτήτων από τους µαθητές.
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