
Η περιβαλλοντική διάσταση µέσα από τα σχολικά εγχειρίδια του µαθήµατος της 
επιστήµης στη δηµοτική εκπαίδευση της Κύπρου 

 
 

Κατσίκης Απόστολος, Ζαχαρίου Αραβέλλα* 
Αν. Καθηγητής, akatsiki@cc.uoi.gr, Υπ. ∆ιδάκτορας Π.Ε., aravellaz@hotmail.com

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 

 
Θεµατική Ενότητα: ∆ιδακτικά εγχειρίδια της Επιστήµης στη ∆ηµοτική Εκπαίδευση 
Επίπεδο Εκπαίδευσης: ∆εύτερη σχολική ηλικία (∆ηµοτικό) 
Κατηγορία Εργασίας: Ανάλυση Περιεχοµένου 
 
Περίληψη: Η συνειδητοποίηση της ανάγκης προσανατολισµού των εκπαιδευτικών συστηµάτων σε πλαίσια περιβαλλοντικά, 
συνέβαλε ώστε τα τελευταία χρόνια να λάβουν χώρα διάφορες έρευνες µε στόχο τη δακρίβωση των δυνατοτήτων 
ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής συνιστώσας σε κάθε θεµατική περιοχή του Αναλυτικού Προγράµµατος, µε απώτερο 
στόχο την «οικολογικοποίησή» του. Η «Επιστήµη», ως θεµατική περιοχή του Αναλυτικού Προγράµµατος, λόγω των 
συγκλίσεων και αλληλεξαρτήσεών της µε το πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αποτέλεσε βασική περιοχή 
διερεύνησης, µε στόχο να διαπιστωθεί το πλαίσιο ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στις δοµές της. Η παρούσα 
εργασία επιχειρεί, µέσα από την εξέταση του Αναλυτικού Προγράµµατος του µαθήµατος της «Επιστήµης» και την ανάλυση 
των αντίστοιχων διδακτικών εγχειριδίων στη ∆ηµοτική Εκπαίδευση της Κύπρου να διερευνήσει την παρουσία της 
περιβαλλοντικής συνιστώσας στη µαθησιακή διαδικασία και την εκπαιδευτική πρακτική. Η ανάλυση περιεχοµένου που 
εφαρµόσθηκε στα διδακτικά εγχειρίδια της Επιστήµης πραγµατοποιήθηκε έχοντας ως βασικούς άξονες διερεύνησης το 
περιεχόµενο των µαθηµάτων, τα διδακτικά µέσα, τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και το µεθοδολογικό πλαίσιο οργάνωσης 
των περιβαλλοντικών θεµάτων. Βασικός στόχος της παρουσίασης των συγκεκριµένων αποτελεσµάτων, όπως αυτά 
προκύπτουν από την ανάλυση περιεχοµένου, είναι η διατύπωση προτάσεων που θα συµβάλουν στη βελτίωση του 
θεωρητικού και πρακτικού πλαισίου οργάνωσης και ανάπτυξης του µαθήµατος της Επιστήµης. 
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Abstract: In the recent years, the necessity for a reorientation of the educational systems towards environmental frameworks 
lead to the conduction of international research, focused on the investigation of each discipline’s potentials for environmental 
integration, therefore resulting to a general environmental orientation of the curriculum. Science is a part of the curriculum, 
which has overlaps and interdependence with Environmental Education. A great part of the E.E. research was based on 
science and aimed at investigating the environmental folds within it. The current paper will analyze and describe on a 
theoretical level, the presence of the environmental dimension of the teaching and learning processes, in primary science, 
through an in depth study of the curriculum and the science handbooks. The study of the handbooks was operated by means 
of content analysis and focused on the analysis of the lesson’s content, the teaching aids, the approaches used and the 
methodology framework used for the organization of the environmental issues. 
The results emerging from the content analysis of these documents are constructively used to present a number of suggestions 
for improvement of both the theoretical framework of Science, as this is determined by the curriculum, as well as suggestions 
for a more effective implementation of the environmental dimension through a simultaneous modification of the science 
handbooks.  
 

Εισαγωγή 
Η θεµελίωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), µέσα από µια σειρά ∆ιεθνών Συνεδρίων και 
∆ιασκέψεων που πραγµατοποιήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, ως της παιδαγωγικής και διδακτικής εκείνης 
προσέγγισης που µπορεί να συµβάλει στην αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, αποτέλεσε 
αφετηριακό σηµείο για το ξεκίνηµα µιας συστηµατικής προσπάθειας σε επίπεδο κρατών, προκειµένου να 
καταστεί δυνατή η αναµόρφωση των εκπαιδευτικών τους συστηµάτων σε περιβαλλοντικά πλαίσια. Για την 
επίτευξη του σκοπού αυτού πολλές έρευνες έλαβαν χώρα προκειµένου να προσδιορισθούν τα ιδιαίτερα και 
δυναµικά στοιχεία των θεµατικών περιοχών του Αναλυτικού Προγράµµατος (Α.Π.), τα οποία µπορούν να 
συµβάλουν στην ουσιαστική «οικολογικοποίησή» τους. Στην Κύπρο και σε άλλες χώρες ιδιαίτερη σηµασία και 
έµφαση δόθηκε στο γνωστικό αντικείµενο της Επιστήµης το οποίο λόγω των συγκλίσεων και αλληλεξαρτήσεων 
που το χαρακτηρίζουν σε σχέση µε το πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχει να επιτελέσει καθοριστικό 
ρόλο στην σφαιρική και ολιστική παρουσία της περιβαλλοντικής συνιστώσας µέσα στην εκπαιδευτική πράξη. 

Η «Επιστήµη» ως βασική περιοχή υλοποίησης της περιβαλλοντικής συνιστώσας στο 
Αναλυτικό Πρόγραµµα 
Τα τελευταία χρόνια η Επιστήµη αποτέλεσε το βασικό γνωστικό αντικείµενο γύρω από το οποίο 
επικεντρώθηκαν οι προσπάθειες για διάχυση των περιβαλλοντικών θεµάτων µέσα στο Αναλυτικό της 
Πρόγραµµα. Η θεώρηση της Επιστήµης ως του βασικού εκείνου πεδίου µέσα από το οποίο µπορούν να 
προωθηθούν µέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία θέµατα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος οφείλεται στη 
συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι το συγκεκριµένο µάθηµα επιτελεί ζωτικό και καθοριστικό ρόλο στην 
αντιµετώπιση των προβληµάτων και ζητηµάτων της καθηµερινής ζωής, ως αποτέλεσµα αφενός των µαθησιακών 
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περιεχοµένων που περιλαµβάνονται σε αυτό και αφετέρου ως απόρροια των διδακτικών και µεθοδολογικών 
προσεγγίσεων που εφαρµόζονται για την διερεύνηση των διδακτικών ενοτήτων που αφορούν στο συγκεκριµένο 
αντικείµενο. 
Μέσα από το µάθηµα της Επιστήµης παρέχεται η δυνατότητα τόσο στους µαθητές όσο και στους 
εκπαιδευτικούς να ασχοληθούν, να εµπλακούν, να εξετάσουν, να αναλύσουν και να προτείνουν λύσεις 
αναφορικά µε καταστάσεις της πραγµατικής ζωής, αποκτώντας και αναπτύσσοντας παράλληλα τις δεξιότητες 
εκείνες που θα τους καταστήσουν ικανούς να ασχοληθούν µελλοντικά µε την αντιµετώπιση και επίλυση 
παρόµοιων προβληµάτων (Carlsen, 2001). 
Οι Chiras (1993), και Schreuder et al. (1998) σηµειώνουν ότι η Επιστήµη συνιστά βασικό τοµέα διάχυσης της 
περιβαλλοντικής συνιστώσας στη σχολική διαδικασία, γιατί οι θεωρητικοί της προσανατολισµοί, όπως αυτοί 
καθορίζονται µέσα στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, και οι πρακτικές υλοποίησής της, όπως οργανώνονται και 
αντανακλώνται µέσα στα διδακτικά εγχειρίδια, συµβάλλουν ώστε οι µαθητές, να εσωτερικεύσουν βασικές 
οικολογικές και περιβαλλοντικές έννοιες, που θα τους βοηθήσουν να στη διαµόρφωση ενός οικοκεντρικού 
κώδικα αξιών µε απώτερο στόχο την ανάπτυξη δράσεων που θα προσανατολίζονται στην επίτευξη ενός 
αειφορικού τρόπου ζωής, ο οποίος συνιστά και τη βασική ιδέα γύρω από την οποία διαµορφώνονται οι 
σύγχρονες αντιλήψεις και απόψεις για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.). 

Η σηµασία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη διαµόρφωση νέων 
προσανατολισµών στο µάθηµα της Επιστήµης 
Αν και η Επιστήµη έχει αναγνωριστεί ως βασική περιοχή ενσωµάτωσης και ανάπτυξης των περιβαλλοντικών 
θεµάτων εν τούτοις τα τελευταία χρόνια πολλές κριτικές έχουν γίνει σε σχέση µε τον τρόπο που αυτά 
οργανώνονται και παρουσιάζονται µέσα από τις δοµές της. Η κριτική αυτή προκύπτει ως αποτέλεσµα της 
διαπίστωσης, ότι παρά τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν τις τελευταίες δεκαετίες για ενσωµάτωση της Π.Ε. 
στις εκπαιδευτικές δοµές των διαφόρων κρατών, εν τούτοις η περιβαλλοντική κρίση οξύνεται ολοένα και 
περισσότερο (Sterling, 1993). Η αδυναµία που παρατηρείται σχετικά µε την αποτελεσµατική προώθηση των 
περιβαλλοντικών θεµάτων στη θεµατική περιοχή της Επιστήµης η οποία συνδέεται άµεσα µε τους 
προσανατολισµούς της Π.Ε., οφείλεται στη µη επαρκή κατανόηση του πλαισίου αλληλεπίδρασης στο οποίο 
µπορούν να προσεγγισθούν τα δύο αυτά «συγγενή» πεδία. Οι εννοιολογικές ασάφειες που σχετίζονται µε την 
ίδια την έννοια της Π.Ε. όπως επίσης και η έλλειψη ενός ολοκληρωµένου σχεδιασµού για την οργάνωση του 
µαθήµατος της Επιστήµης, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 21ου αιώνα, ενισχύουν τη διάσταση 
ανάµεσα στα όσα υπαγορεύονται σε θεωρητικό επίπεδο για την προώθηση των περιβαλλοντικών θεµάτων στην 
περιοχή της επιστήµης και πρακτικά υλοποιούνται µέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριµένα 
διαπιστώνεται ότι η οργάνωση του µαθήµατος της Επιστήµης µέσα στα Α.Π. και η υλοποίηση των αρχών της 
στην εκπαιδευτική πράξη, όπως αυτή καθορίζεται µέσα από τα αντίστοιχα διδακτικά εγχειρίδια, είναι 
αναχρονιστική (Robottom, 1983, Maher, 1986), αφού τόσο το θεωρητικό πλαίσιο των αναφορών της, όπως αυτό 
υπαγορεύεται µέσα από τους σκοπούς και στόχους της, όσο και η ακολουθητέα µεθοδολογία στην πρακτική της 
εφαρµογή, καταργούν τη δυναµική της προοπτική και περιορίζουν τη δυνατότητα της εξέτασης των 
περιβαλλοντικών θεµάτων σε ένα πλαίσιο συνθετικό, ολιστικό και διαθεµατικό.  
Η Επιστήµη, ως βασική περιοχή διάχυσης της περιβαλλοντικής συνιστώσας, για να µπορέσει να 
αναπροσαρµοστεί σε νέα πεδία ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στα νέα διαµορφούµενα δεδοµένα των 
σύγχρονων κοινωνιών, απαιτείται να οργανώσει τα µαθησιακά της περιεχόµενα µε τρόπο, ώστε τα 
περιβαλλοντικά θέµατα να αναλύονται και να διερευνώνται µε γνώµονα την κοινωνική προοπτική. Μέσα σε ένα 
τέτοιο πλαίσιο οργάνωσης των περιβαλλοντικών θεµάτων οι µαθητές ως ενεργοί µέτοχοι στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν και να αναλύσουν τα διάφορα ζητήµατα µε τρόπο κριτικό, 
όπως επίσης θα µπορούν να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις για την αντιµετώπιση των διαφόρων προβληµάτων, 
ως συνειδητοποιηµένοι και υπεύθυνοι πολίτες µιας παγκόσµιας κοινωνίας και όχι ως «ειδικοί» του 
περιβάλλοντος οι οποίοι προτίθενται να προτείνουν λύσεις για υπέρβαση της περιβαλλοντικής κρίσης στη βάση 
της ισχύουσας αντίληψης που θέτει τη φύση και το περιβάλλον να προσφέρει στην υπηρεσία της ανθρωπότητας 
«οικολογικές υπηρεσίες» (ecological services),(Lovelock, 1994:353), διαιωνίζοντας και αναπαράγοντας µε αυτό 
τον τρόπο τo ανθρωποκεντρικό µοντέλο ανάπτυξης πάνω στο οποίο δοµούνται οι ανθρώπινες κοινωνίες. 
Η Π.Ε. µπορεί να συµβάλει στην αναδιοργάνωση των υφιστάµενων δοµών του µαθήµατος και αυτό γιατί στα 
πλαίσιά της: 

• Η γνώση δεν προσεγγίζεται µόνο στα αυστηρά πλαίσια της Επιστήµης, αλλά διερευνάται σε σχέση και 
µε τις άλλες παραµέτρους, οικονοµικές, πολιτικές, κοινωνικές, ιστορικές, συντελώντας έτσι σε µια 
σφαιρική ανάλυση και εξέτασή της. 

• Η διδακτική διαδικασία ξεφεύγει από τα πλαίσια της σχολικής αίθουσας. Το τοπικό περιβάλλον των 
µαθητών αποτελεί βασικό χώρο και πηγή ανάλυσης και αξιοποίησης των περιεχοµένων µάθησης 
(Dillon, 2001:43). 

• Οι προσανατολισµοί και οι επιδιώξεις του συγκεκριµένου µαθήµατος δεν περιορίζονται στην απλή 
γνώση των οικολογικών και περιβαλλοντικών εννοιών, αλλά οδηγούνται στην κατεύθυνση µιας νέας 
προοπτικής που επικεντρώνεται στην οικολογική δράση και στη συµµετοχή των µαθητών στη λήψη 
αποφάσεων σχετικά µε την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος (Papadimitriou, 2001). 
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Η διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου σχεδιασµού του µαθήµατος ώστε η περιβαλλοντική διάσταση να 
προωθείται αποτελεσµατικά και ουσιαστικά µέσα στις δοµές του, προϋποθέτει: 

• Κατάργηση των υφιστάµενων τεχνοκρατικών πλαισίων της Επιστήµης, µέσα από τα οποία η γνώση 
προσεγγίζεται κατακερµατισµένα και αφαιρετικά, παραγνωρίζοντας τόσο τις ανάγκες των µαθητών όσο 
και τις εξελίξεις και αλλαγές που συντελούνται στην παγκόσµια κοινότητα. 

• Αναπροσαρµογή των θεωρητικών προσανατολισµών του µαθήµατος και σύνδεσή τους µε την 
εκπαιδευτική πράξη, όπως αυτή διαµορφώνεται µέσα στην καθηµερινή σχολική διαδικασία. 

• Αναθεώρηση και εκσυγχρονισµό των διδακτικών εγχειριδίων ως προς τη διδακτέα ύλη, αλλά και τη 
µεθοδολογική προσέγγιση και διδακτική πορεία που καθορίζεται µέσα από αυτά, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η διαµόρφωση πολιτών µε κοινωνική ευθύνη και περιβαλλοντική ευαισθησία. 

Η σηµασία της οικολογικοποίησης των σχολικών εγχειριδίων 
Η εντεινόµενη προσπάθεια που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες σχετικά µε την αναµόρφωση των Α.Π. 
στο πεδίο της Π.Ε. συνέβαλε ώστε να ενισχυθεί ο προβληµατισµός σχετικά µε την ανάγκη αναθεώρησης και των 
σχολικών εγχειριδίων που αποτελούν το βασικό εργαλείο των εκάστοτε κυβερνήσεων για προώθηση των 
βασικών τους ιδεολογηµάτων µέσα στη σχολική πράξη (Φλουρής 1995).  
Η εξάπλωση της Π.Ε. σε παγκόσµιο επίπεδο και η θεµελίωσή της, ως της βασικής εκείνης παιδαγωγικής 
προσέγγισης η οποία µπορεί να συντελέσει στην άµβλυνση των κρίσεων και των προβληµάτων των σύγχρονων 
κοινωνιών που αναφύονται εξαιτίας της επικράτησης ανθρωποκεντρικών µοντέλων ανάπτυξης, είχε ως 
αποτέλεσµα τη δεκαετία του 1990 να αναπτυχθεί στον Ελλαδικό χώρο µια έντονη ερευνητική δραστηριότητα 
που αφορά: 

• Στη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σε σχέση µε τη δυνατότητα ανάπτυξης του 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος των µαθητών µέσα από τα ισχύοντα διδακτικά εγχειρίδια των 
διαφόρων θεµατικών περιοχών που περιλαµβάνονται στο Α.Π. (Κούρη, 2000, Τσιτοπούλου, 2000). 

• Στη διερεύνηση των περιεχοµένων που περιλαµβάνονται στα ισχύοντα σχολικά εγχειρίδια ώστε να 
µελετηθεί ο βαθµός ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών θεµάτων µέσα σε αυτά, όπως επίσης και να 
αναλυθεί το πλαίσιο στο οποίο αυτά οργανώνονται και παρουσιάζονται µέσα στη σχολική διαδικασία 
(Καραγιάννης,Φραγκούλης, 1996, Κρίβας, 1996, Μούτσιος, 1996). 

Η οικολογικοποίηση των σχολικών εγχειριδίων συνιστά κρίσιµο θέµα σε ότι αφορά την αποτελεσµατική 
διάχυση της περιβαλλοντικής διάστασης στη σχολική διαδικασία, γιατί παρά το γεγονός ότι τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στην Κύπρο, καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια µια σηµαντική προσπάθεια στο χώρο της Π.Ε. για 
ανάπτυξη παιδαγωγικού υλικού σχετικού µε τα περιβαλλοντικά θέµατα, εν τούτοις το διδακτικό βιβλίο 
εξακολουθεί να παραµένει για τον εκπαιδευτικό το βασικό βοήθηµα για την οργάνωση και το σχεδιασµό των 
µαθησιακών του περιεχοµένων. Είναι λοιπόν σηµαντικό να επανεξετασθεί το πεδίο οργάνωσης και παρουσίας 
των περιβαλλοντικών θεµάτων στα σχολικά εγχειρίδια. Ιδιαίτερα πρέπει να δοθεί έµφαση στην αναδιοργάνωση 
του περιεχοµένου των σχολικών εκείνων εγχειριδίων που εµπίπτουν σε θεµατικές περιοχές που σχετίζονται 
άµεσα µε την Π.Ε. 
Μια τέτοια προσπάθεια απαιτεί σχολικά εγχειρίδια τα οποία δε θα στοχεύουν στην αναπαραγωγή από το µαθητή 
της προϋπάρχουσας γνώσης, αλλά θα προσανατολίζονται στη διασφάλιση της ισορροπίας ανάµεσα στην 
παρεχόµενη γνώση και στην ικανότητα των µαθητών να την παρουσιάζουν µε τρόπο κριτικό µέσα από 
αντικειµενικές αξιολογικές κρίσεις (Fourez, 1997). Επιπλέον η οικολογικοποίηση των διδακτικών εγχειριδίων 
απαιτεί ένα ολοκληρωµένο σχεδιασµό των διδακτικών ενοτήτων που αφορούν στα περιβαλλοντικά θέµατα µε 
τρόπο που µέσα από αυτά να αναδεικνύονται «…οι πιέσεις που η ανθρώπινη δραστηριότητα ασκεί στα 
οικοσυστήµατα και τους πόρους» (Ράπτης, 2000:133). 

Βασική προβληµατική της έρευνας 
Η συγκεκριµένη έρευνα συνδέεται µε τη γενικότερη προσπάθεια που καταβλήθηκε-καταβάλλεται τα τελευταία 
χρόνια για αναµόρφωση των Α.Π. των διαφόρων χωρών, αλλά και ως απόρροια των διαφόρων επισηµάνσεων 
που έγιναν αναφορικά µε τη σηµασία του ρόλου που η Επιστήµη έχει να επιτελέσει στην αποτελεσµατική 
παρουσία και ανάπτυξη των περιβαλλοντικών θεµάτων. Επιπλέον τα πορίσµατα συγκεκριµένων ερευνών µέσα 
από τα οποία διαφαίνεται η ανάγκη αναπροσαρµογής της Επιστήµης σε νέα πλαίσια πέρα από τα παραδοσιακά, 
συνέβαλαν στην πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης έρευνας που στόχο έχει τόσο τη θεωρητική ανάλυση της 
παρουσίας του µαθήµατος της Επιστήµης µέσα από το αναθεωρηµένο Α.Π. της ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης της 
Κύπρου όσο και την πρακτική διερεύνηση του µαθήµατος µέσα από την εµπειρική ανάλυση των διδακτικών 
εγχειριδίων που χρησιµοποιούνται στη µαθησιακή διαδικασία σε σχέση µε το συγκεκριµένο αντικείµενο. 
Η εξέταση του τρόπου διάχυσης των περιβαλλοντικών θεµάτων µέσα από τα εγχειρίδια του µαθήµατος της 
Επιστήµης στη ∆ηµοτική Εκπαίδευση της Κύπρου αποκτά ιδιαίτερη σηµασία αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι 
τα προηγούµενα χρόνια οι προσανατολισµοί του µαθήµατος και η οργάνωση των διδακτικών του ενοτήτων 
είχαν κυρίως θεωρητικό χαρακτήρα και γνωσιοκεντρική κατεύθυνση. Επιπλέον τα µαθησιακά περιεχόµενα δεν 
ανταποκρίνονταν στις πραγµατικές ανάγκες των µαθητών «…και η παρεχόµενη γνώση δεν ήταν εναρµονισµένη 
µε το πραγµατικό περιβάλλον του παιδιού» (Παπαιωάννου, 1985:4). 
Στο πλαίσιο της αναµόρφωσης των Α.Π. της ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης της Κύπρου που συντελείται τη δεκαετία 
του 1990 ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κυπριακής κοινωνίας και στα νέα παγκόσµια 
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δεδοµένα, η περιβαλλοντική διάσταση αποτελεί ένα από τους βασικούς άξονες δόµησης των µαθησιακών 
περιεχοµένων. Στον κεντρικό σκοπό του Α.Π., όπως αυτός διατυπώνεται στο εισαγωγικό σηµείωµα, αναφέρεται 
µε σαφήνεια η αναγκαιότητα προσανατολισµού της εκπαιδευτικής πρακτικής στην περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση και αφύπνιση των συνειδήσεων των µαθητών, στη διαµόρφωση µιας νέας περιβαλλοντικής 
ηθικής που θα απορρέει από τη συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η βελτίωση των συνθηκών και της 
ποιότητας ζωής του ανθρώπου είναι στενά συνυφασµένη και εξαρτάται άµεσα από την ποιότητα του 
περιβάλλοντος. 
Η παρουσία της περιβαλλοντικής διάστασης, ως κεντρικού στοιχείου δόµησης της φιλοσοφίας της κυπριακής 
εκπαίδευσης, συνέβαλε ώστε να αναδιαµορφωθούν οι θεµατικές περιοχές του Α.Π. µε γνώµονα την 
περιβαλλοντική διάσταση. Η Επιστήµη αποτέλεσε βασική περιοχή συµπερίληψης θεµάτων περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος όχι µόνο σε ότι αφορά το θεωρητικό πλαίσιο οργάνωσής του, όπως υπαγορεύεται µέσα στο Α.Π., 
αλλά και σε πρακτικό επίπεδο µέσα από τη συγγραφή και παρουσία τα τελευταία χρόνια των νέων βιβλίων της 
Επιστήµης τα οποία επιχειρούν να δώσουν ένα νέο προσανατολισµό και µια νέα προοπτική στο µάθηµα, µέσα 
από τα οποία η παρουσία των περιβαλλοντικών θεµάτων θα είναι ουσιαστική. 
Βασικά ζητήµατα που εξετάζονται στην έρευνα αυτή είναι: 

• Η συνέπεια που υπάρχει ανάµεσα στο θεωρητικό πεδίο του µαθήµατος, όπως αυτό υπαγορεύεται από 
το Α.Π. της Επιστήµης, και στον τρόπο που αυτά δοµούνται, οργανώνονται και υλοποιούνται στην 
εκπαιδευτική διαδικασία µέσα από τα διδακτικά εγχειρίδια. 

• Η παιδαγωγική και διδακτική διαδικασία που τα διδακτικά εγχειρίδια της Επιστήµης προσδιορίζουν σε 
ότι αφορά την προσέγγιση των περιβαλλοντικών θεµάτων. 

Επιµέρους ερωτήµατα που διερευνώνται σε σχέση µε την παρουσία των περιβαλλοντικών θεµάτων µέσα 
από τα διδακτικά εγχειρίδια της Επιστήµης είναι: 

• Η δυνατότητα εντοπισµού των βασικών αιτίων καταστροφής του περιβάλλοντος 
• Η παροχή ευκαιριών για ανάληψη οικολογικής δράσης 
• Η ανάπτυξη του αισθήµατος της προσωπικής ευθύνης και της συµµετοχής του καθενός στη λήψη 

αποφάσεων που αφορούν στη διατήρηση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος. 

Μεθοδολογία της έρευνας 
Το µάθηµα της Επιστήµης αποτέλεσε το αντικείµενο της συγκεκριµένης έρευνας λόγω της συνάφειας που έχει 
µε το πεδίο τη Π.Ε. και των δυνατοτήτων της για αποτελεσµατικότερη ενσωµάτωση και ανάπτυξη των 
περιβαλλοντικών θεµάτων. Επιπλέον η διεξαγωγή της έρευνας στη θεµατική αυτή περιοχή ήταν αποτέλεσµα της 
διαπίστωσης ότι τα διδακτικά εγχειρίδια της Επιστήµης αποτέλεσαν την πρώτη οργανωµένη προσπάθεια σε 
επίσηµο επίπεδο για αναµόρφωση της εκπαιδευτικής πράξης ώστε αυτή να συνάδει µε τις ανάγκες της 
κυπριακής κοινωνίας και του κόσµου ευρύτερα. 
Η ερευνητική διαδικασία πραγµατοποιήθηκε σε δύο φάσεις µε τη µέθοδο της ανάλυσης περιεχοµένου. Στην 
πρώτη φάση εξετάστηκε το θεωρητικό πλαίσιο του µαθήµατος, όπως αυτό καθορίζεται µέσα από το Α.Π., µε 
απώτερο σκοπό να προσδιορισθούν οι θεωρητικές επιδιώξεις του µαθήµατος που συνδέονται µε τον κεντρικό 
σκοπό και τους επιµέρους στόχους του. Η κωδικοποίηση του θεωρητικού πλαισίου του µαθήµατος έγινε µέσα 
από συγκεκριµένες λέξεις και φράσεις µε βασικό άξονα διερεύνησης, το βαθµό συνάφειας µε τις θεωρητικές 
κατευθύνσεις της Π.Ε. Στη δεύτερη φάση της έρευνας, πραγµατοποιήθηκε ανάλυση περιεχοµένου των σχολικών 
εγχειριδίων µε βασικούς άξονες διερεύνησης το περιεχόµενο των µαθηµάτων, τα διδακτικά µέσα, τις 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τη µεθοδολογία που εφαρµόζεται σε κάθε ενότητα. Τα διδακτικά εγχειρίδια που 
εξετάστηκαν αφορούσαν το «Βιβλίο του ∆ασκάλου» µέσα στο οποίο αναλύονται και παρουσιάζονται µε κάθε 

Θεωρητικοί προσανατολισµοί της ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης

Καθορισµός βασικών πλαισίων για κάθε θεµατική περιοχή

Οργάνωση της ύλης για κάθε θεµατική περιοχή

Βιβλίο για το µαθητή

Πρακτική υλοποίηση 
των θεωρητικών 
προσανατολισµών 

Περίγραµµα ύλης για 
κάθε θεµατική περιοχή 

Βασικές αρχές και 
κατευθύνσεις του 
προγράµµατος 

Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό

∆ιάγραµµα 1: Οργάνωση των µαθησιακών περιεχοµένων στο Αναλυτικό Πρόγραµµα της ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 

 120 



λεπτοµέρεια οι διδακτικές ενότητες. Εξετάστηκαν τα εγχειρίδια όλων των τάξεων και σε συνοπτικό πίνακα 
καταγράφηκαν οι γενικές κατηγορίες θεµάτων για όλες τις τάξεις. Από τις γενικές αυτές κατηγορίες επιλέχθηκε 
να αναλυθεί η κατηγορία «οικολογία». Η επιλογή της κατηγορίας αυτής ως του αντικειµένου έρευνας ήταν 
αποτέλεσµα του γεγονότος ότι µέσα από αυτή παρουσιάζονται τα περιβαλλοντικά θέµατα που εµπίπτουν στη 
θεµατική περιοχή της Επιστήµης. 

Παρουσίαση αποτελεσµάτων 
Η σηµασία της αναµόρφωσης του Α.Π. της Κύπρου τη δεκαετία του 1990 επικεντρώνεται στο γεγονός ότι αυτά 
συγκροτήθηκαν µε γνώµονα τη διασφάλιση της συνοχής και της συνέπειας ανάµεσα στους θεωρητικούς του 
προσανατολισµούς και την πρακτική υλοποίησή τους. 
 
Θεωρώντας ότι ένας βασικός προσανατολισµός του Α.Π. της ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης της Κύπρου είναι η 
διαµόρφωση περιβαλλοντικής ηθικής στους µαθητές, ο σκοπός αυτός επιδιώκεται να επιτευχθεί µέσα από το 
µάθηµα της Επιστήµης,  από τον καθορισµό συγκεκριµένων σκοπών και επιµέρους στόχων, οι οποίοι πρακτικά 
υλοποιούνται µέσα από τις σχετικές για το περιβάλλον διδακτικές ενότητες που περιλαµβάνονται µέσα στα 
διδακτικά εγχειρίδια. 
 

 
 
 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

 
 
 

 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
 

Απόκτηση Επιστηµονικών 
γνώσεων για κατανόηση του 
κόσµου και του εαυτού τους 
που τους περιβάλλει. 
 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
 
Ανάπτυξη ερευνητικού 
πνεύµατος, ώστε να 
αξιοποιήσουν το περιβάλλον 
τους µε τον καλύτερο και 
ορθότερο δυνατό τρόπο, 
συµβάλλοντας παράλληλα 
στην αντιµετώπιση των 
αναφυόµενων µε αυτό 
προβληµάτων. 

 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
 
Ανάπτυξη στάσεων για ορθή 
εκτίµηση του περιβάλλοντος 
και συµµετοχή σε δράσεις 
για τη βελτίωση και 
προστασία του. 
 
 
 

Επίπεδο Γνώσεων Απόκτηση βασικών 
επιστηµονικών γνώσεων 

  

 
Επίπεδο 

συνειδητοποίησης 

 Εκτίµηση της σηµασίας που 
έχει η διατήρηση και 
προστασία του 
περιβάλλοντος. 

 

 
Επίπεδο 

∆εξιοτήτων 

 Απόκτηση δεξιοτήτων 
παρατήρησης, ταξινόµησης, 
διατύπωσης προβλέψεων, 
πειραµατισµού, ερµηνείας 
δεδοµένων, εξαγωγής 
συµπερασµάτων, 
καταχώρησης δεδοµένων, 
ερµηνεία παρατήρησης. 

 

 
Επίπεδο Στάσεων 

  Η διατήρηση, προστασία και 
βελτίωση του περιβάλλοντος 
είναι προσωπική ευθύνη 
όλων και όλοι ατοµικά και 
συλλογικά πρέπει να 
προσπαθούν προς αυτή την 
κατεύθυνση. 

 
Επίπεδο 

Συµµετοχής 

   

 
Πίνακας 1: Παρουσίαση του κεντρικού σκοπού και των επιµέρους στόχων του µαθήµατος της Επιστήµης, όπως αυτοί 

προσδιορίζονται µέσα από το Αναλυτικό Πρόγραµµα. 
 
Όπως φαίνεται και από το σχετικό πίνακα ο κεντρικός σκοπός του µαθήµατος της Επιστήµης παρά το γεγονός 
ότι φαίνεται να υλοποιεί κατά τρόπο ολοκληρωµένο τους βασικούς προσανατολισµούς της Π.Ε. που εστιάζονται 
στην οικολογική, κοινωνική και πολιτιστική της προοπτική, εν τούτοις παρατηρείται µια ασυνέπεια ως προς τις 
κεντρικές επιδιώξεις του µαθήµατος και η οποία εντοπίζεται στους επιµέρους στόχους που καθορίζονται για το 
µάθηµα. Η ασυµφωνία ανάµεσα στον κεντρικό σκοπό του µαθήµατος και στους επιµέρους του στόχους 
εντοπίζεται στην ενίσχυση του γνωστικού τοµέα και του τοµέα απόκτησης δεξιοτήτων, χωρίς να επιδιώκεται 
µέσα από την οργάνωση των µαθησιακών της περιεχοµένων η διαµόρφωση ενός θεµατικού πεδίου ο οποίος θα 
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έχει «κοινωνικά κριτικό προσανατολισµό» (Greenall et al., 1993), προσβλέποντας στη διαµόρφωση κριτικά 
σκεπτόµενων περιβαλλοντικά πολιτών οι οποίοι θα δρουν µε γνώµονα τη διασφάλιση της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και την εξασφάλιση βιώσιµων συνθηκών ζωής. 
Η θεωρητική δοµή του µαθήµατος οργανώνεται στην πράξη µέσα από τον καθορισµό των βασικών κατηγοριών 
του µαθήµατος οι οποίες καλύπτουν όλες τις τάξεις του ∆ηµοτικού και οι οποίες κατανέµονται σε δεκατρία 
θεµατικά πεδία τα οποία αναπτύσσονται σπειροειδώς. Οι κατηγορίες αυτές σχετίζονται µε τα φυτά, τα ζώα, το 
ανθρώπινο σώµα, τον καιρό-τη γη-το διάστηµα, την οικολογία, την ύλη, τις δυνάµεις, τους µαγνήτες, το φως, 
τον ηλεκτρισµό, τον ήχο, τη θερµότητα, την ενέργεια και το χρόνο. Η γενική κατηγορία οικολογία σε σχέση µε 
τις διδακτικές περιόδους που καθορίζονται από το Α.Π. για την επεξεργασία των διαφόρων θεµάτων που 
εµπίπτουν στη θεµατική της βρίσκεται στην ένατη θέση (σύνολο 15 διδακτικών περιόδων) όσον αφορά την 
έµφαση που της δίνεται. Στην παρούσα εργασία δεν είναι δυνατό να παρουσιαστούν όλα τα αποτελέσµατα όπως 
αυτά έχουν προκύψει από την ανάλυση των εγχειριδίων. Συνοπτικά αναφέρονται τα πιο σηµαντικά: 

• Ως προς το περιεχόµενο των ενοτήτων και µε βάση την ανάλυση των οικολογικών εννοιών που 
επιχειρούνται στην κάθε ενότητα, η προσέγγιση των περιβαλλοντικών θεµάτων περιορίζεται κυρίως 
στη γνωριµία των µαθητών µε το φυσικό περιβάλλον. Βασικές οικολογικές έννοιες που προωθούνται 
στις ενότητες αυτές είναι το φυσικό περιβάλλον, η αλληλεξάρτηση των ζωντανών οργανισµών, 
πλέγµατα τροφής, τροφικές αλυσίδες, δασικό οικοσύστηµα. ∆ιαφοροποίηση των θεµάτων και των 
οικολογικών εννοιών παρατηρείται µόνο στο εγχειρίδιο της Επιστήµης της Ε’ τάξης δηµοτικού στο 
οποίο οι θεµατικές ενότητες που αναπτύσσονται δεν αφορούν µόνο θέµατα προερχόµενα από το 
φυσικό περιβάλλον, αλλά παρουσιάζονται θέµατα ευρύτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και 
εισάγονται έννοιες όπως η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η ανακύκλωση, η ρύπανση, η µόλυνση. 
Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι το περιβάλλον µέσα από τις διδακτικές ενότητες της οικολογίας 
δεν παρουσιάζεται µε την πλατιά του έννοια στην οποία µπορούν να περιληφθούν «τα πάντα», αλλά 
παρουσιάζεται µε τη µορφή του περιβαλλοντικού ζητήµατος πράγµα που συνεπάγεται ότι επιδιώκεται 
µέσα από την επεξεργασία των θεµάτων αυτών η ανάδειξη της ευθύνης του ανθρώπου για την 
υποβάθµιση του περιβάλλοντος, όπως επίσης επιδιώκεται να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα στο 
πλαίσιο της κοινωνικής ζωής. Αυτό µπορεί να παρατηρηθεί στην ενότητα της Γ’ τάξης «Ρύπανση και 
προστασία του περιβάλλοντος» (σελ. 182-190) και στις ενότητες της Ε’ τάξης «∆ιατηρήστε το νερό 
µας καθαρό» (σελ. 295-300) και «Φτάνει πια τόσα σκουπίδια» (σελ. 301-306). 

Εκείνο που µπορεί να παρατηρήσει κανείς σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά θέµατα που παρουσιάζονται για 
διδασκαλία είναι ότι συµφωνούν µε τις βασικές κατηγορίες περιβαλλοντικών οργανισµών που θεωρούνται ότι 
πρέπει να αποτελούν αντικείµενο εξέτασης µέσα στα σχολεία. Οι κατηγορίες αυτές σχετίζονται µε την 
ατµοσφαιρική ρύπανση, µε τη ρύπανση των πηγών του πόσιµου ύδατος, µε τα απορρίµµατα, µε την ενέργεια, µε 
τα δάση (Palmer, 1998). Σε συνάρτηση µε τις πιο πάνω κατηγορίες βρίσκονται και τα περιβαλλοντικά θέµατα 
της Γ’ τάξης «Ρύπανση και προστασία του περιβάλλοντος», (σελ. 182-190), της ∆’ τάξης «Η χλωρίδα της 
Κύπρου» (σελ.37-60), της Ε’ τάξης «∆ιατηρήστε το νερό µας καθαρό» (σελ. 295-300) και «Φτάνει πια τόσα 
σκουπίδια» (σελ. 301-306), της Στ’ τάξης «Ενέργεια» (σελ. 227-264). 
Αν και η ενότητα οικολογία αποτελεί τη βασική κατηγορία µέσα στην οποία οργανώνονται τα περιβαλλοντικά 
θέµατα, εν τούτοις θέµατα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος περικλείονται και σε τάξεις στις οποίες δεν 
περιλαµβάνεται η γενική κατηγορία οικολογία, όπως είναι η ∆΄ και η Στ΄). 

• Ως προς τη συνέπεια των θεωρητικών προσανατολισµών της Επιστήµης και την υλοποίηση αυτών στην 
πράξη παρατηρείται διάσταση µεταξύ των σκοπών και στόχων όπως αυτοί υπαγορεύονται και 
προωθούνται στην πράξη. Ενώ ο κεντρικός σκοπός του µαθήµατος της Επιστήµης είναι η 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η ανάληψη οικολογικών δράσεων από τους µαθητές, στην πράξη 
εκείνο που παρατηρείται είναι η κυριαρχία του γνωστικού τοµέα. Η δυναµική διάσταση των 
περιβαλλοντικών θεµάτων που περικλείεται στο επίπεδο της δραστηριοποίησης και συµµετοχής 
παρατηρείται µόνο στην Ε’ τάξη. 

• Ως προς τα διδακτικά µέσα, όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων, γίνεται µια 
προσπάθεια ενσωµάτωσης διδακτικών εργαλείων όπως τα οικολογικά παιχνίδια, το παιχνίδι ρόλων µε 
στόχο την καλύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών θεµάτων. Παρόλα αυτά όµως το πλαίσιο 
εφαρµογής τους εξακολουθεί να είναι η σχολική αίθουσα. Το σχολείο και το τοπικό περιβάλλον των 
µαθητών δεν αξιοποιείται επαρκώς. 

• Ως προς την παιδαγωγική προσέγγιση παρατηρείται µια ουσιαστική διαφοροποίηση η οποία στηρίζεται 
κυρίως στην έµφαση που δίνεται στη µαθητοκεντρική οργάνωση της µαθησιακής διαδικασίας. Ο 
πειραµατισµός, η κριτική ανάλυση, η συζήτηση και η επικοινωνία συνιστούν βασικές παραµέτρους 
οργάνωσης του µαθήµατος. 

Συµπεράσµατα-Εισηγήσεις 
Συµπερασµατικά επισηµαίνεται ότι η περίληψη θεµάτων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στα σχολικά 
εγχειρίδια της Επιστήµης αποτελεί την πρώτη ολοκληρωµένη προσπάθεια για διάχυση της περιβαλλοντικής 
συνιστώσας µέσα στη σχολική πρακτική στο πλαίσιο µιας συγκεκριµένης θεµατικής περιοχής. Αυτό µπορεί να 
διαφανεί τόσο από την ίδια την κατηγορία «οικολογία» µέσα από την οποία επιχειρείται να δοθεί ο 
περιβαλλοντικός προσανατολισµός του µαθήµατος, όσο και από τον τρόπο που οργανώνονται τα 
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περιβαλλοντικά θέµατα στις διδακτικές της ενότητες. Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι διδακτικές ενότητες 
που αφορούν στην εξέταση περιβαλλοντικών ζητηµάτων να οργανωθούν µε γνώµονα τη διασφάλιση βασικών 
αρχών της Π.Ε. Ως καινοτόµα στοιχεία του µαθήµατος τα οποία µπορούν να θεωρηθούν ότι ανταποκρίνονται 
στα όσα η Π.Ε. προϋποθέτει για την αποτελεσµατική παρουσία της στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελούν, η 
σπειροειδής οργάνωση των περιβαλλοντικών θεµάτων, όπως επίσης και το συνεργατικό πλαίσιο και η 
οµαδοκεντρική προσέγγιση που καθορίζεται για την επεξεργασία των περιβαλλοντικών θεµάτων. Επιπλέον 
σηµειώνεται ότι το διδακτικό εγχειρίδιο της Επιστήµης δεν αποτελεί τη µοναδική πηγή για τη διερεύνηση των 
περιβαλλοντικών θεµάτων. Θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα χρηστικό εγχειρίδιο µε καθοδηγητικό 
χαρακτήρα του οποίου η οργάνωση είναι τέτοια, ώστε επιτρέπει στους εµπλεκόµενους στη µαθησιακή 
διαδικασία να ανατρέξουν και να αναζητήσουν νέες πηγές ενηµέρωσης σε ότι αφορά τα ζητήµατα που 
διερευνούνται µέσα από αυτά. Τα θέµατα που προσεγγίζονται µέσα από τα διδακτικά εγχειρίδια συνδέονται 
άµεσα µε τους σύγχρονους προβληµατισµούς που αναπτύσσονται παγκόσµια σε σχέση µε την περιβαλλοντική 
κρίση και την ποιοτική υποβάθµιση του περιβάλλοντος, όπως επίσης συσχετίζονται και µε ζητήµατα που 
αφορούν την ίδια την Κυπριακή κοινωνία. 
Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι παρά τα όποια θετικά στοιχεία παρατηρούνται σε σχέση µε την παρουσία των 
περιβαλλοντικών θεµάτων στα νέα βιβλία της Επιστήµης, εν τούτοις διαφαίνεται ότι οι βασικές επιδιώξεις του 
µαθήµατος εστιάζονται στην ενίσχυση του οικολογικού προσανατολισµού των περιβαλλοντικών θεµάτων τα 
οποία συνδέονται κυρίως µε την απόκτηση από µέρους των µαθητών βασικών περιβαλλοντικών γνώσεων και 
πληροφοριών. Η δυναµική προοπτική του µαθήµατος η οποία αφορά στη διαµόρφωση οικολογικής-
περιβαλλοντικής παιδείας δεν προωθείται επαρκώς µέσα από την οργάνωση των σχετικών µε το περιβάλλον 
ενοτήτων, όπως επίσης δεν προωθείται η κριτική και στοχαστική µάθηση η οποία προκύπτει µέσα από την 
προσωπική αναζήτηση των µαθητών και εκκινεί µέσα από τις προσωπικές τους ανησυχίες και 
προβληµατισµούς. Η ανάπτυξη των περιβαλλοντικών ενοτήτων περιορίζεται κυρίως µέσα στα πλαίσια της 
σχολικής αίθουσας. Μόνο στην περίπτωση της ενότητας της ∆’ τάξης «Η χλωρίδα του τόπου µας» περιλαµβάνει 
δραστηριοποίηση των µαθητών µέσα σε συγκεκριµένα πεδία (πάρκο, δάσος). 
Εν κατακλείδι διαπιστώνεται ότι τα περιβαλλοντικά θέµατα που προωθούνται µέσα από τα νέα βιβλία της 
Επιστήµης δεν εξετάζονται σε ένα πλαίσιο ολιστικής αντιµετώπισης και αυτό γιατί δεν παρατηρείται µέσα από 
την οργάνωση του µαθήµατος η συν-επίδραση και συν-εµπλοκή άλλων θεµατικών περιοχών του Α.Π.  
Ο ουσιαστικός προσανατολισµός των νέων βιβλίων της Επιστήµης στο πλαίσιο της Π.Ε. προϋποθέτει καλύτερη 
οργάνωση και σύνδεση της θεωρίας µε την πράξη, καθιέρωση δυναµικών δικτύων επικοινωνίας ανάµεσα στους 
σχετικούς µε την εκπαίδευση και τα περιβαλλοντικά θέµατα φορείς, έµφαση σε δραστηριότητες εκτός των 
πλαισίων της σχολικής αίθουσας, όπως επίσης και ενιαιοποίηση των διαφόρων θεµατικών περιοχών του Α.Π. 
µέσω της οποίας θα καταστεί δυνατή η σφαιρική και ολιστική θεώρηση των περιβαλλοντικών θεµάτων. 
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