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1. Ειςαγωγικά 
 

Η μελζτθ που ζχουμε τθ χαρά να ςασ παρουςιάςουμε αφορά ςτα χολικά 
Προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και ςτοχεφει ςτθν προςαρμογι τθσ 
διδακτικισ τουσ, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτο αίτθμα τθσ αειφορίασ ι 
βιωςιμότθτασ (sustainability). 

Σο κεωρθτικό υπόβακρο τθσ μελζτθσ μασ κεμελιϊνεται ςε μια αντίλθψθ για 
τθ γνϊςθ που γεννικθκε ςτθ Φιλοςοφία και τθ Γλωςςολογία από τουσ Heidegger, 
Derrida, Saussure, Lyotard και αναπτφχκθκε περαιτζρω χάρθ ςτθ «Θεωρία των 
Πλθροφοριϊν και τθσ Επικοινωνίασ», τθ «Θεωρία του Γενικοφ υςτιματοσ» και τθν 
«Κυβερνθτικι». Αν, δε, κζλαμε να το οριοκετιςουμε επιςτθμολογικά, κα λζγαμε ότι 
εγγράφεται ςτθ υςτθμικι κζψθ (Systems Thinking) που κεμελιϊνεται κριτικά, τθν 
ονομαηόμενθ και υςτθμικι του Παρατθρθτι (Observing Systems Approach) και με 
μια πιο ευρεία κατθγοριοποίθςθ ςτθν Κριτικι Θεωρία τθσ χολισ τθσ 
Φρανκφοφρτθσ.  

Η μελζτθ μασ κατζλθξε ςε μια διδακτικι πρόταςθ, θ οποία εξελίςςεται μζςα 
από τζςςερισ διδακτικζσ φάςεισ και εμείσ, από τθν πλευρά μασ τθν αποκαλοφμε 
«Συςτθμικι του Παρατθρθτι ςε τζςςερισ φάςεισ». Η ςθμαςία τθσ πρόταςισ μασ 
ςυμπυκνϊνεται ςτο ότι α) οδθγεί τθ ςκζψθ των μακθτϊν μασ i) να μετακινείται από 
το τοπικό ςτο παγκόςμιο επίπεδο και ii) να πραγματεφεται γεγονότα και 
καταςτάςεισ τθσ ηωισ, ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ των κεςμϊν, τθσ αγοράσ και  τθσ 
μεταξφ τουσ ςχζςθσ και β) αξιοποιεί ζνα παιδαγωγικό εργαλείο που μπορεί να 
οικοδομιςει τθ ςχζςθ του μακθτι με τον «άλλο», ςτο το πεδίο του «διδάςκω-
μακαίνω». Σο παιδαγωγικό εργαλείο που αξιοποιοφμε είναι τα «τεχνιματα 
παιδαγωγικοφ χαρακτιρα» (Pedagogical Models), τα οποία απελευκερϊνουν τθν 
αυτενζργεια, τθ δθμιουργικότθτα και τθ φανταςία των μακθτϊν. Ενϊ, ταυτόχρονα, 
μποροφν να χρθςιμοποιοφν τισ νζεσ τεχνολογίεσ, μζςω των οποίων θ πολφπλοκθ 
πραγματικότθτα «ηωντανεφει» με κίνθςθ, χρϊματα και ιχουσ από τουσ ίδιουσ τουσ 
μακθτζσ και τισ μακιτριεσ και με βάςθ τισ δικζσ τουσ ςκζψεισ, ιδζεσ και εμπειρίεσ.  

Η πρόταςι μασ εφαρμόςτθκε πιλοτικά ςε δυο ςχολεία τθσ Ακινασ, το 7ο 
Δθμοτικό και το 7ο Γυμνάςιο, με αφετθρία ζνα κρίςιμο ηιτθμα, το οποίο οφείλουν 
να αντιμετωπίςουν οι ςφγχρονεσ κοινωνίεσ, αν κζλουν να είναι βιϊςιμεσ: «το 
ηιτθμα των ενεργειακϊν μασ επιλογϊν και των ςυνεπειϊν τουσ πάνω ςτισ φυςικζσ 
ςυνκικεσ και τουσ ανκρϊπουσ». Ο γενικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ, 
παρότι ζγινε αποκλειςτικά για αυτά τα δυο ςχολεία, μπορεί κάλλιςτα να 
εφαρμοςτεί με ομάδεσ μακθτϊν και μακθτριϊν όπου και αν κατοικοφν και ςε όποια 
βακμίδα τθσ εκπαίδευςθσ και αν φοιτοφν. Αρκεί οι εκπαιδευτικοί που κα 
ςυντονίςουν τα προγράμματα να αξιοποιιςουν τόςο τα «πλαίςια προβλθματιςμοφ» 
για τισ εργαςίεσ ςτθν τάξθ και ςτο πεδίο, όςο και τα «παιδαγωγικά υλικά» που 
ζχουμε ετοιμάςει για όλεσ τισ φάςεισ τθσ εξζλιξθσ του εγχειριματοσ.  

Σζλοσ, κα λζγαμε, ότι θ επιςτθμολογικι ταυτότθτα τθσ μελζτθσ-πρόταςισ 
μασ, ο γενικόσ τθσ διδακτικόσ ςχεδιαςμόσ και τα μεκοδολογικά τθσ εργαλεία 
μποροφν να αξιοποιθκοφν για κάκε ηιτθμα που αναφφεται και απαςχολεί τισ 
ςφγχρονεσ κοινωνίεσ, ςε όποια ςφαίρα τθσ ηωισ και αν εγγράφεται. Ενϊ, θ 
κοινωνικοπολιτικι, πολιτιςμικι και παιδαγωγικι τθσ οπτικι πάνω ςτα πράγματα 
μπορεί να υπθρετιςει με μια πιο ευρεία και ουςιαςτικι αντίλθψθ το «ανοιχτό 
ςχολείο». 



2. Η πορεία τθσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 
 

Η Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ γεννικθκε με τθν προςδοκία να ςυμβάλει ςτθ διζξοδο 
από τθν περιβαλλοντικι κρίςθ, θ οποία πρόβαλε ςτο προςκινιο και απαςχόλθςε τθ διεκνι 
κοινότθτα κατά τθ δεκαετία του 1960. Οι άξονεσ του κεςμικοφ και του παιδαγωγικοφ 
πλαιςίου τθσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ κακορίςτθκαν από μια ςειρά διεκνϊν 
διαςκζψεων και εξειδικεφτθκαν, ςφμφωνα με τισ εκνικζσ εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ των 
χωρϊν που δεςμεφτθκαν να τθν εφαρμόςουν1. 

Ορόςθμο ςτθν τριαντάχρονθ και πλζον πορεία τθσ, αποτζλεςε θ πρϊτθ Διακυβερνθτικι 
Διάςκεψθ τθσ Σιφλίδασ, το 19772, κατά τθν οποία διαμορφϊκθκε το βαςικό κεωρθτικό τθσ 
πλαίςιο, διατυπϊκθκαν οι ςκοποί, οι διδακτικζσ τθσ προςεγγίςεισ και οι κατευκυντιριεσ 
παιδαγωγικζσ τθσ αρχζσ. Κυρίωσ, όμωσ, αποςαφθνίςτθκε θ ανανεωτικι και καινοτόμοσ 
γνωςιοκεωρθτικι φυςιογνωμία τθσ, θ οποία τθν ζκανε αγαπθτι  τόςο ςτουσ  
εκπαιδευτικοφσ, όςο και ςτουσ μακθτζσ.    

τισ δεκαετίεσ που ακολοφκθςαν, θ Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ αναπτφχκθκε ωσ ζνα 
πολφμορφο παιδαγωγικό κίνθμα, μζςα ςτο οποίο ςυςςωρεφτθκαν πολλζσ και ποικίλεσ 
μζκοδοι, τεχνικζσ και δράςεισ, κακϊσ και πολλοί και ποικίλοι ςτόχοι. ’ αυτιν τθν 
ποικιλομορφία ςυνζβαλε και ο επαναπροςδιοριςμόσ τθσ  Περιβαλλοντικισ  Εκπαίδευςθσ 
ωσ «Εκπαίδευςθσ για το Περιβάλλον και τθν Αειφορία ι Bιωςιμότθτα» (Sustainability), ο 
οποίοσ επιςθμοποιικθκε κατά τθ Διεκνι Διακυβερνθτικι Διάςκεψθ τθσ Θεςςαλονίκθσ για 
το «Περιβάλλον και τθν Κοινωνία»3. 

 

3. Σο Θεςμικό πλαίςιο τθσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 
 

τθν Ελλάδα, θ Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ εμφανίςτθκε το 19764 και ειςιχκθ ςτθ 
Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ κατά τθ ςχολικι περίοδο 1980-1981, ωσ «εκπαιδευτικι 
καινοτομία» ςτο πλαίςιο των «προαιρετικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων» και 
απετζλεςε τμιμα των Προγραμμάτων των ςχολείων με τθν Τπουργικι Απόφαςθ 
Γ2/4867/1990. τθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ ειςιχκθ λίγα χρόνια αργότερα (Τπουργικι 
απόφαςθ Φ. 16/102/-Γ1/308), προκειμζνου οι μακθτζσ να ςυμβάλουν -μζςα από ειδικά 
Προγράμματα- ςτθ γενικότερθ προςπάκεια για τθν αντιμετϊπιςι τουσ».  

Για τθν καλφτερθ εφαρμογι του Νόμου, ακολοφκθςαν ετιςιεσ ερμθνευτικζσ εγκφκλιοι 
του Τπουργείου Παιδείασ και των Διευκφνςεων πουδϊν Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και, ςταδιακά, διαμορφϊκθκε ζνα ςαφζσ κεςμικό πλαίςιο, 
ςφμφωνα με το οποίο5: 

 για κάκε πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ διατίκεται δφο ϊρεσ τθν 
εβδομάδα, εκτόσ και ωρολογίου προγράμματοσ του ςχολείου και ςε εκελοντικι 
βάςθ για τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ   

  θ διάρκεια του προγράμματοσ ζχει χρονικό ορίηοντα μιασ ςχολικισ χρονιάσ και όχι 
λιγότερθ από πζντε μινεσ   

  ςε κάκε πρόγραμμα μποροφν να ςυμμετζχουν εκπαιδευτικοί, ανεξάρτθτα από τθ 
ειδικότθτά τουσ (για τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ), για τουσ οποίουσ παρζχεται θ 
δυνατότθτα δίωρθσ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ ι ςυμπλιρωςθσ ωραρίου  

  ςτθν περιβαλλοντικι ομάδα του ςχολείου μετζχουν 15-30 μακθτζσ από αμιγζσ 
τμιμα  ι από διαφορετικά τμιματα του ίδιου ςχολείου  

                                                
1 Φλογαΐτθ, 1993, 2006 
2 Φλογαΐτθ, 1993, ςελ. 158-169 
3
 UNESCO and the Government of Greece, 1997 

4 Κοφςουλασ, 2000 
5 Κοςμίδθσ, 2000, 2008 



  θ παιδαγωγικι ομάδα υποβάλλει το ςχζδιο του προγράμματοσ ςτον Τπεφκυνο 
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ του Νομοφ, προκειμζνου να εγκρικεί, ωσ προσ τισ 
παιδαγωγικζσ του κατευκφνςεισ και, ςτθ ςυνζχεια να επιχορθγθκεί (με ζνα 
ςυμβολικό ποςό)  

  οι εκπαιδευτικοί τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εφαρμόηουν τα προγράμματα 
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ μζςα ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα του ςχολείου, 
αξιοποιϊντασ ςυναφι μακιματα, όπωσ τθ «Μελζτθ Περιβάλλοντοσ». 
 

Χρειάηεται, εδϊ, να αναφερκεί, ότι από το 2002, θ Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ 
εντάχκθκε ςτο Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγράμματοσ πουδϊν (Δ.Ε.Π.Π..) και ςτα 
Αναλυτικά Προγράμματα πουδϊν (Α.Π..). Ζτςι, ωσ τμιμα των «Προγραμμάτων 
χεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Διακεματικϊν Δραςτθριοτιτων», απζκτθςε για πρϊτθ φορά 
ςυγκεκριμζνο αναλυτικό πρόγραμμα,  με ςκοποφσ, ςτόχουσ και  κεματικζσ ενότθτεσ για όλο 
το Δθμοτικό χολείο και το Γυμνάςιο, βάςει του οποίου προβλζφκθκε και θ ςυγγραφι 
ςχολικοφ εγχειριδίου6. Ενϊ, θ ςτρατθγικι του Τπουργείου Παιδείασ για τθν Περιβαλλοντικι 
Εκπαίδευςθ, προχϊρθςε ςτο «πραςίνιςμα» τόςο των Αναλυτικϊν Προγραμμάτων πουδϊν, 
όςο και του Διακεματικοφ Ενιαίου Πλαιςίου Προγραμμάτων πουδϊν, όπου θ 
προβλθματικι, το περιεχόμενο αλλά και θ μεκοδολογία τθσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, 
φαίνεται να ζχει κάνει προςπάκειεσ «εμβολιαςμοφ» των γενικϊν αρχϊν τθσ εκπαίδευςθσ 
αλλά και του περιεχομζνου των επιμζρουσ μακθμάτων7.  

 

4. Η Διδακτικι Μεκοδολογία τθσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 
. 

Η Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, από τα πρϊτα τθσ βιματα, υιοκζτθςε τθ μζκοδο project 
ςε πολλζσ χϊρεσ, όπωσ ςτθ Γερμανία, το Βζλγιο, τθ Δανία, τθ Γαλλία, τθν Πορτογαλία8, 
αφοφ αυτι κεωρικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ για τθ επιτυχία των ςκοπϊν τθσ.  Ήταν, 
λοιπόν, αναμενόμενο, θ μζκοδοσ project να υιοκετθκεί και από τθ χϊρα μασ.  

Αν κζλαμε να ςχολιάςουμε το εκπαιδευτικό project, κα λζγαμε, ότι αποτελεί ζνα γενικό 
πλαίςιο οργάνωςθσ δραςτθριοτιτων με μακθτζσ, παρά μια ςαφι και επακριβϊσ 
κεμελιωμζνθ παιδαγωγικι-διδακτικι μζκοδο. Και, κα ςυμπλθρϊναμε, ότι είναι γνωςτι 
πολφ πριν από τθν εμφάνιςθ τθσ Περιβαλλοντικισ και αξιοποιείται από πολλοφσ 
επιςτθμονικοφσ κλάδουσ, ωσ μια «μάλλον ςαφισ αλλθλουχία δραςτθριοτιτων»9. 

Η μζκοδοσ project αναφζρεται ςτθν ελλθνικι βιβλιογραφία με τον όρο «μζκοδοσ 
βιωμάτων και ςχεδίων» και ζχει τα χαρακτθριςτικά τθσ διακεματικισ διδαςκαλίασ, όπου οι 
μακθτζσ εργάηονται βάςει ςχεδίων και αποβλζπουν ςτθν πραγματοποίθςθ ενόσ «ζργου». 
Ενϊ, προςφζρεται, κυρίωσ, για τθν επίτευξθ ςτόχων του γνωςτικοφ πεδίου ι για τθν 
απόκτθςθ ικανοτιτων. Θεμελιϊνεται, δε, πάνω ςτθν παιδαγωγικι αρχι «μακαίνω μζςω 
τθσ πράξθσ» (learning by doing) του Dewey10. 

 
Σα βιματα του project υιοκετοφν τισ παρακάτω ενζργειεσ: α) προτείνεται θ 

πραγματοποίθςθ ενόσ «ζργου»  β) θ  πρόταςθ ςυηθτείται  και  αν γίνει αποδεκτι ακολουκεί 
θ ςυγκεκριμενοποίθςθ του ςχεδίου -απαντϊνται δθλαδι ερωτιματα του τφπου «τι 
κζλουμε να κάνουμε» (ςτόχοι), «πϊσ κα εργαςτοφμε» και «με ποια μζςα» (διαδικαςία), 
«ςε τι δεςμεφεται θ ομάδα» (υποχρεϊςεισ)- και γ) πραγματοποιείται το ζργο και 
αξιολογείται.  

                                                
6 Φρατηι, 2007 
7 Δθμοποφλου, 2005 
8
 Γεωργόπουλοσ & Σςαλίκθ, 1994 

9 Καλαϊτηίδθσ & Ουηοφνθσ, 2000 
10 Χρυςαφίδθσ, 1996 



Ζνα project μπορεί να είναι: α) Project ζρευνασ, για να λφςει μια απορία (τι γίνονται τα 
απόβλθτα των Νοςοκομείων), για να εμπλουτίςει τισ γνϊςεισ μασ πάνω ςε ζνα κζμα-
ηιτθμα (πϊσ φτιάχνεται το ανακυκλωμζνο χαρτί), για να κατανοιςουμε ζνα φαινόμενο 
(φυςικι αναγζννθςθ του δάςουσ) β) Project για τθ λφςθ Προβλιματοσ (πϊσ κα 
ελαττϊςουμε τθν θχορφπανςθ ςτο ςχολείο) και γ) Project για τθν πραγματοποίθςθ μιασ 
δράςθσ (οργάνωςθ ζκκεςθσ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ των κατοίκων ςε ςχζςθ με το 
πράςινο ςτθ γειτονιά ι καταςκευι μετεωρολογικοφ ςτακμοφ ςτο ςχολείο ι graffiti ςτθ 
γειτονιά με τθ ςυνεργαςία του Διμου). 

 

4. Κριτικι τθσ Διδακτικισ Μεκοδολογίασ 
 
Από τα μζχρι ςιμερα δεδομζνα, φαίνεται ότι, όταν οι εκπαιδευτικοί ςχεδιάηουν ζνα 

project, απαντοφν ςτο ερϊτθμα «τι κα διδάξω», αναλφοντασ το διδακτικό τουσ αντικείμενο 
-το Περιβάλλον- ςε φυςικό και ανκρωπογενζσ και το ανκρωπογενζσ ςε δομθμζνο, 
κοινωνικό, οικονομικό, ιςτορικό, πολιτιςμικό. Ή, προςεγγίηοντασ διακριτζσ μεταξφ τουσ 
διαςτάςεισ: οικολογικζσ, περιβαλλοντικζσ, οικονομικζσ, ιςτορικζσ, κοινωνικζσ, πολιτιςμικζσ. 

το «πϊσ κα διδάξω», απαντοφν με τθν οργάνωςθ τθσ περιβαλλοντικισ ομάδασ ςε υπο-
ομάδεσ που αντιςτοιχίηονται, ςυνικωσ,  με τισ διαςτάςεισ του περιβάλλοντοσ. Ενϊ, 
ταυτόχρονα, αξιοποιοφν μια ςειρά κακιερωμζνων μεκόδων, όπωσ: ειςθγιςεισ από 
ειδικοφσ, εργαςίεσ πεδίου, πειράματα, βιβλιογραφικζσ ζρευνεσ, ςυνεντεφξεισ, 
ερωτθματολόγια, ςυηθτιςεισ, προςομοιϊςεισ, παιχνίδια ρόλων, δραματοποιιςεισ.     

το «γιατί κα διδάξω, ό,τι και όπωσ ςκζφτομαι να διδάξω», τζλοσ, απαντοφν μζςω του 
τρόπου με τον οποίο διατυπϊνουν και ιεραρχοφν τουσ ςτόχουσ. Οι ςτόχοι i) ξεκινοφν πάντα 
από το γνωςτικό πεδίο, με επίκεντρο τα ςϊμα των γνϊςεων που εντάςςονται ςτισ φυςικζσ 
και περιβαλλοντικζσ επιςτιμεσ ii) ςυνεχίηουν με το ςυναιςκθματικό πεδίο -προκειμζνου να 
αναπτυχκοφν «φιλοπεριβαλλοντικζσ» ι οικολογικζσ ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ των 
μακθτϊν- και iii) ολοκλθρϊνονται με το ψυχοκινθτικό πεδίο -όπου ενςωματϊνονται 
ικανότθτεσ και  δεξιότθτεσ  ςυμμετοχισ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε δράςθ ι δράςεισ- ςυχνά 
«ακτιβιςτικοφ» τφπου (κακαριςμοί ακτϊν, αναδαςϊςεισ, κ.α.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
To εκπαιδευτικό  
Project 
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Επιχειρϊντασ, μια ςυνολικι κριτικι ςτθν επικρατοφςα Διδακτικι τθσ Περιβαλλοντικισ 

Εκπαίδευςθσ, κα λζγαμε, ότι ζχει ςυγκροτθκεί από ιδθ γνωςτζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ, οι 
οποίεσ δεν γεννικθκαν από τα βαςικά τθσ κείμενα (Σιφλίδα, 1977). Και, επιπλζον, 
εντάςςεται ςε αντιλιψεισ, ιδζεσ και κεωρίεσ που φζρουν επιρροζσ από τθν κατεφκυνςθ 
των Αναλυτικϊν Προγραμμάτων και κεμελιϊνονται ςτο κετικιςτικό-ορκολογιςτικό και 
λειτουργιςτικό παράδειγμα (paradigm). Ζτςι, φαίνεται, ότι όλοι μασ ζχουμε αγνοιςει μια 
ςθμαντικι επιςιμανςθ των κειμζνων τθσ Σιφλίδασ, ςφμφωνα με τθν οποία «θ βακφτερθ 
αιτία των περιβαλλοντικών ηθτθμάτων, είναι θ ςυρρίκνωςθ τθσ κεώρθςθσ τθσ 
πραγματικότθτασ που ζχει προκαλζςει ο ακραίοσ κετικιςμόσ-ορκολογιςμόσ»11.  

Για να γίνει περιςςότερο ςαφισ θ κριτικι μασ ματιά, πάνω ςτθν κυριαρχοφςα Διδακτικι 
τθσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, ασ δοφμε α) «που ζγκειται» το πρόβλθμα και β) «τι κα 
μποροφςαμε να κάνουμε διαφορετικά». 

 
α) «Που ζγκειται» το πρόβλθμα 

* Αν το κζμα αναφζρεται ςτον κόςμο τθσ εμπειρίασ του μακθτι -π.χ. «θ γειτονιά μασ»- ο 
χωριςμόσ ςε υποκζματα -π.χ. δομθμζνο περιβάλλον, το πράςινο ςτθ γειτονιά, κοινωνικό 
περιβάλλον, ιςτορικά και λαογραφικά ςτοιχεία, προβλιματα, κλπ- διαχωρίηει τθ ςυνολικι 
ηωι ςε «ςφαίρεσ ηωισ». Οι «ςφαίρεσ ηωισ» κεωροφνται ωσ υποκζματα ι «διδακτικζσ 
ενότθτεσ», χωρίσ να διακρίνεται γφρω από ποια ζννοια ι αρχι το κζμα του προγράμματοσ, 
και κατά μια ζννοια, θ  «διδακτζα φλθ» αποκτά οργανικό ςφνδεςμο12. Ή, με άλλα λόγια, 
χωρίσ να διακρίνεται με ποιο τρόπο οι διαχωριςμζνεσ «ςφαίρεσ ηωισ» ςυγκροτοφν τθ 
ςυνολικι ηωι.  

Η διδακτικι αυτι διαδικαςία παραπζμπει, κατά τθ γνϊμθ μασ, ςτθν «ενιαία 
ςυγκεντρωτικι διδαςκαλία», θ οποία εφαρμόηεται ςτισ πρϊτεσ τάξεισ τθσ πρωτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ.  Η υπο-κεματοποίθςθ του αντικειμζνου ενόσ προγράμματοσ Περιβαλλοντικισ 
Εκπαίδευςθσ, παρότι διαρκρϊνει τθ διδαςκαλία γφρω από ευρείεσ κεματικζσ περιοχζσ, 
ωςτόςο, υιοκετεί τθν ταξινόμθςθ και τθ ςυςτθματοποίθςθ που ςυναντοφμε ςτθν 
διδαςκαλία των χωριςτϊν μακθμάτων του ςχολείου13. Ενϊ, τζλοσ δεν γίνεται κατανοθτόσ ο 
τρόποσ με τον οποίο αναιρείται ι προςεγγίηεται κριτικά θ διάκριςθ του κόςμου μασ ςτισ 
κλαςικζσ κατθγορίεσ: φυςικόσ και κοινωνικόσ κόςμοσ.                         

* Αν το κζμα αφορά ςε μια κεντρικι ζννοια π.χ. «το νερό», ο χωριςμόσ ςε υποκζματα -
π.χ. νερό και βιολογία, νερό και μυκολογία, νερό και ρφπανςθ, εξοικονόμθςθ νεροφ κλπ.- 
παραπζμπει ςτθ «διακεματικι» μορφι τθσ  διδαςκαλίασ. Δθλαδι ςτθ διδαςκαλία κατά τθν 
οποία γφρω από μια κεντρικι ζννοια-κζμα «ςυςςωρεφεται ςχετικι φλθ» ι πλθροφορίεσ 
που αφοροφν ςε κάποια «διδακτζα φλθ»14.  

Θα μποροφςαμε να ιςχυριςτοφμε, ότι και οι  δυο  μορφζσ  διδαςκαλίασ, θ ενιαία 
ςυγκεντρωτικι και θ διακεματικι, παρότι είναι εξαιρετικά ενδιαφζρουςεσ, δεν ζχουν 
ςαφζσ γνωςιοκεωρθτικό υπόβακρο και ςε κάκε περίπτωςθ δεν ζχουν διαμορφωκεί για να 
ανταποκρικοφν ςτθν ιδιαιτερότθτα τθσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ζτςι όπωσ 
διαγράφεται μζςα από τα κείμενα τθσ Σιφλίδασ. 

* Ο χωριςμόσ των μακθτϊν τθσ περιβαλλοντικισ ομάδασ ςε υποομάδεσ κατ' αντιςτοιχία 
με τα υποκζματα ι και ςε ςυμπλθρωματικζσ, αποτελεί μια «εςωτερικι διαφοροποίθςθ» 
που δεν είναι ςαφζσ, κατά τθ γνϊμθ μασ, γφρω από ποια αρχι τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ 
ςυντελείται. Και, ςε κάκε περίπτωςθ, ςυμβαδίηει με τθν τάςθ που ζχουμε να 
ςυςςωρεφουμε όςο το δυνατό μεγαλφτερο όγκο πλθροφοριϊν.   

                                                
11 χίηα, 2004 
12

 Γιαννοφλθσ, 1993 
13 Γιαννοφλθσ, 1993 
14 Θεοφιλίδθσ, 1987 



* Οι ςτόχοι που κζτουν οι υπο-ομάδεσ αφοροφν κυρίωσ ςτθ ςυγκζντρωςθ 
πλθροφοριϊν, αποβλζπουν περιςςότερο ςτθν «υλικι μόρφωςθ» του μακθτι και 
ςυντάςςονται με τθν αντικειμενοποιθμζνθ πλευρά του φαινομζνου τθσ αγωγισ. Όταν, δε, 
οι ςτόχοι εκφράηονται για να υποδθλϊςουν τθν ανάπτυξθ των ψυχοςωματικϊν δυνάμεων 
των μακθτϊν -«ειδολογικι μόρφωςθ»-15, τισ προςεγγίηουν με τθν ζννοια των ψυχολογικϊν 
κατθγοριϊν που μποροφν να διαμορφωκοφν ζμμεςα.  

* Οι πλθροφορίεσ  οι  οποίεσ ςυλλζγονται από τισ υπο-ομάδεσ καταγράφονται και 
ανακοινϊνονται, ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ, ςτθν ολομζλεια. Οι υποκειμενικζσ 
παρατθριςεισ των μακθτϊν δεν απευκφνονται ςτον «άλλο» -ςυμμακθτι, μζλοσ τθσ 
ομάδασ- ϊςτε να γίνουν κατανοθτζσ και με τθν ανατροφοδοτικι διαδικαςία τθσ ςυνομιλίασ 
να οδθγιςουν ςε νζα «αμοιβαία και ταυτόχρονα διαμορφοφμενα ςχιματα κεώρθςθσ τθσ 
πραγματικότθτασ»16 υπό το βλζμμα των μακθτϊν μασ. 

* Η ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ με τθν παράκεςθ των πλθροφοριϊν κατά 
υποκζματα δεν ςυνιςτά ςφνκεςθ, με τθν ζννοια τθσ «δθμιουργικισ αναδόμθςθσ των 
γνωςτικών ςτοιχείων ώςτε να ςυγκροτοφν ζνα κείμενο με νόθμα-αξία για τον ακροατι»17. Ή 
αλλιϊσ οι όψεισ-πλευρζσ τθσ πραγματικότθτασ, τισ οποίεσ οι μακθτζσ προςεγγίηουν 
χωριςτά, απομονϊνονται και αποκόπτεται θ μεταξφ τουσ διαςφνδεςθ18. 

* Η αξιολόγθςθ των προγραμμάτων, όταν γίνεται, υιοκετεί ποςοτικζσ μεκόδουσ -
ερωτθματολόγια κλειςτοφ τφπου- ςυμβατζσ με το κετικιςτικό παράδειγμα τθσ ζρευνασ και 
με αυτιν τθν ζννοια ςυντάςςεται με τισ αντιλιψεισ του «μορφωτικοφ αντικειμενιςμοφ» και 
τθσ «λειτουργικισ μόρφωςθσ»19. Με όςα, κατά κανόνα, κάνουμε, ςτθν ουςία, 
παραβλζπουμε όλα εκείνα τα επιςτθμολογικά παραδείγματα -Ερμθνευτικι, Κριτικι 
Θεωρία, Φαινομενολογία κλπ.- που ειςάγουν ςτθν εκπαιδευτικι πρακτικι νζεσ και 
ςθμαντικζσ ιδζεσ20. Θα λζγαμε, ότι θ αναφορά ςτθν αξιολόγθςθ με τθν ζννοια μιασ 
ξεχωριςτισ ςυνιςτϊςασ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ, ακόμα και όταν κατονομάηεται 
«διαμορφωτικι», ςτθν ουςία χρεϊνεται ςτο διδάςκοντα, ενϊ είναι αναπόςπαςτο ςτοιχείο 
τθσ γνωςιακισ διαδικαςίασ του ίδιου του ανκρϊπινου υποκειμζνου που αναπτφςςεται και 
ωριμάηει.  

 

β) «Σι νομίηουμε ότι κα μποροφςε να γίνει διαφορετικά» 
* Σο κζμα κα μποροφςε να πθγάηει από το χϊρο ηωισ των μακθτϊν, από τθν πόλθ τουσ. 

Ζτςι κα διαγράφονταν δυο δυνατότθτεσ: 1) να αξιοποιθκεί θ πόλθ ωσ γνωςιακό πεδίο των 
μακθτϊν και οι προςωπικζσ εμπειρίεσ κάκε μακθτι ωσ «εμπειρία του ςυνολικοφ του βίου» 
-βιωματικι προςζγγιςθ- 2) να ενεργοποιοφνται παρατθριςεισ νοθτικζσ και αιςκθςιο-
ςυναιςκθματικζσ ςε ζνα ςτακερό πεδίο παρατιρθςθσ, το οποίο ευνοεί τθν επανάλθψι 
τουσ και τθν νοθτικι και αιςκθςιο-ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των μακθτϊν21.  

* Αντί να χωριςτεί το κζμα ςε υποκζματα, οι μακθτζσ κα μποροφςαν να δθμιουργοφν 
ςταδιακά τθν «πλοφςια εικόνα τθσ πραγματικότθτασ»22, ζτςι όπωσ αυτι εξυφαίνεται γφρω 
από το κζμα και να τθν ερμθνεφουν κριτικά. Ενϊ, τζλοσ, ο χωριςμόσ των μακθτϊν ςε 
μικρότερεσ ομάδεσ κα μποροφςε να κατανοθκεί ωσ πρωταρχικι παιδαγωγικι αρχι, 
προχπόκεςθ του διαλόγου που οδθγείται ςταδιακά -από μικρζσ ομάδεσ, ςτθν ολομζλεια- 
να πάρει το χαρακτιρα των διαλογικϊν διαδικαςιϊν που ςυγκροτοφν τθ γνϊςθ.  

 

                                                
15 Δανάςςθσ, Αφεντάκθσ, 1992 
16 Cuba & Lincoln, 1987 
17

 Mc Niff, 1988 
18 Morin, 1990 
19 Γιαννοφλθσ  1993 
20

 Ματςαγγοφρασ, 1996 
21 Σςιβάκου, 1997 
22 Checkland, 1981, 1990, Banathy, 1996, van Gigch, 1991, Warfield, 1990 



* Οι ςτόχοι μασ κα μποροφςαν να αποκτιςουν το χαρακτιρα κοινωνικϊν προςδοκιϊν 
για αλλαγζσ και αντί να επιδιϊκονται ζμμεςα, να οικοδομοφνται και να αποκτοφν 
υπόςταςθ ςτο πεδίο τθσ ςυνεργαςίασ του εκπαιδευτικοφ με τουσ μακθτζσ του. ε κάκε 
περίπτωςθ οι ςτόχοι μασ χρειάηεται να ζχουν ωσ επίκεντρο τον άνκρωπο που επιχειρεί να 
ερμθνεφςει κριτικά τθ ςφγχρονθ «πολυπλοκότθτα»23 αλλά και τον άνκρωπο που αναηθτά 
και ταυτόχρονα πραγματϊνει, κάκε ςτιγμι, τισ αξίεσ που κα ικελε να ςυναντά ςε μια 
«αλθκινά ανκρϊπινθ κοινωνία», ξεκινϊντασ από το πεδίο όπου ςυντελείται μεκοδευμζνα θ 
ανάπτυξι του, δθλαδι από τθν ίδια τθ διδακτικι-μακθςιακι πραγματικότθτα24. 

* Σα δεδομζνα τα οποία ςυλλζγονται, κα μποροφςαν να ειςζρχονται ςτο διδακτικό-
μακθςιακό γίγνεςκαι ωσ υποκειμενικζσ περιγραφζσ ι υποκειμενικζσ «εννοιολογικζσ και 
ςυναιςκθματικζσ παρατθριςεισ»25 

* Η ςφνκεςθ των δεδομζνων, κα μποροφςε να προβάλει με τθν ζννοια τθσ ςυνάντθςθσ 
των υποκειμενικϊν περιγραφϊν μακθτι-ςυμμακθτι, κατά τθν οποία διαμορφϊνονται «τα 
ςυνεργατικά επεξεργαςμζνα ςχιματα που περιγράφουν κριτικά τθν πραγματικότθτα». 
Δθλαδι τα ςχιματα που δεν προχποκζτουν κάποιο «εξαναγκαςτικό χαρακτιρα 
ταυτότθτασ»26 αλλά αφινουν ελεφκερο το ανκρϊπινο υποκείμενο να εκφραςτεί ςτο 
πλαίςιο μιασ ελεφκερθσ αλλά μεκοδευμζνθσ ςυνομιλίασ. 

* Η αξιολόγθςθ του προγράμματοσ μπορεί να αφορά: i) ςτα ανκρϊπινα υποκείμενα 
(εκπαιδευτικόσ, μακθτζσ) και ςτθν ομάδα (εκπαιδευτικόσ και μακθτζσ) αναφορικά με τθν 
ανάπτυξθ τουσ ii) ςτα «ςυνεργατικά επεξεργαςμζνα ςχιματα που περιγράφουν κριτικά τθν 
πραγματικότθτα» αναφορικά με τθν ανάπτυξθ των νοθμάτων τα οποία ενςωματϊνουν και 
iii) ςτθν επαναδρομικι ςχζςθ ανκρϊπινων υποκειμζνων και ςυνεργατικά επεξεργαηόμενων 
ςχθμάτων, μζςω τθσ οποίασ το ςυνολικό εγχείρθμα βελτιϊνεται27.  
 

Ενςωματϊνοντασ όλα, όςα αναφζρουμε παραπάνω ςτο διδακτικό μασ ςχεδιαςμό, 
πετυχαίνουμε, ςτθν ουςία, να οικοδομιςουμε τον παρατθρθτι, με τθν ζννοια του 
ανκρϊπινου υποκειμζνου που αυτοςτοχάηεται και αναςτοχάηεται ςυνειδθτά, μζςω του 
διαλόγου και τθσ διαβοφλευςθσ με τον «άλλο». Σον παρατθρθτι που δθμιουργεί 
ςυμβολικά τεχνιματα για να κατανοιςει και να ερμθνεφςει κριτικά τθ ςφγχρονθ 
πολφπλοκθ πραγματικότθτα. Σον παρατθρθτι που προςδοκά να αποκαλφψει τα «πϊσ» και 
τα «γιατί» του κόςμου  που  μοιράηεται  με  τουσ  άλλουσ,  για  να  τον  αλλάξει «με τουσ 
άλλουσ, για όλουσ»28.  

Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι μιλοφμε για ζναν διδακτικό ςχεδιαςμό, ο οποίοσ ενεργοποιεί 
τθ μετάβαςθ από το  «εγϊ»  ςτο  «εγϊ και ο άλλοσ» -δθλαδι ςτο «εμείσ»- και 
ολοκλθρϊνεται ωσ «λόγοσ μιασ ςυλλογικότθτασ», ο οποίοσ τίκεται ςε κοινωνικό διάλογο 
και διαβοφλευςθ. Από τθν πλευρά μασ, τον αντιλαμβανόμαςτε ωσ ζναν ςχεδιαςμό που κα 
μποροφςε να αποτελζςει ζνα μικρό αλλά ςθμαντικό βιμα ςε μια εξαιρετικά δφςκολθ 
πορεία: τθν πορεία προσ μια παγκόςμια ςυλλογικότθτα ι προσ τθν παγκόςμια κοινωνία των 
πολιτϊν.  

 
Ο διδακτικόσ αυτόσ  ςχεδιαςμόσ, όμωσ, δεν μπορεί να διαχυκεί ςε κανζνα Αναλυτικό 

Πρόγραμμα πουδϊν. Αντίκετα, χρειάηεται ζνα αυτόνομο «ενδιαίτθμα», ανοιχτό ςτθ 
ςυνεχι αναηιτθςθ νζων πεδίων ςκζψθσ. Ζνα «ενδιαίτθμα» που κα ςυνυπάρχει με τον 
κορμό τθσ ςχολικισ αγωγισ, κάνοντασ βιματα  προσ  τθ «μετανεωτερικότθτα»29, θ οποία, 
κατά πολλοφσ, ζχει αρχίςει να ςυγκροτείται. 

                                                
23 Morin, 1990, van Gigch, 1991 
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25 Von Foerster, 1969, 1979, 1981, Maturana & Varela, 1980, Σςιβάκου, 1997 
26 Adormo, ςτο Γζμπτοσ, 1985 
27
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28 χίηα, 2008α, 2008β 
29 Habermas, 1993 



6. Η υςτθμικι κζψθ, προχπόκεςθ για τθ Βιωςιμότθτα 
 

χετικά πρόςφατα, θ Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ ςυνδζκθκε με το ςτόχο τθσ 
αειφορίασ ι βιωςιμότθτασ (Θεςςαλονίκθ, 1999) και με τθν επιδίωξθ τθσ βιϊςιμθσ ι 
αειφόρου ανάπτυξθσ. Για να κατανοιςουμε το νζο τθσ προςανατολιςμό, χρειάηεται να 
διερευνιςουμε «πότε και με τθν πρωτοβουλία ποιων» θ ςφγχρονθ παγκοςμιοποιθμζνθ 
κοινωνία μασ, αποφάςιςε να αςχολθκεί με τθ βιωςιμότθτα.  

Απ’ όλα τα ςτοιχεία που ςυλλζξαμε επιλζγουμε να ςτακοφμε ςε τρεισ θμερομθνίεσ 
ορόςθμα: 1972, ζκκεςθ για «τα όρια τθσ ανάπτυξθσ» του Dennis H. Meadows, με τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ Λζςχθσ τθσ Ρϊμθσ, ομάδα βιομθχάνων, επιςτθμόνων και πολιτικϊν, 
1987, ζκκεςθ τθσ Παγκόςμιασ Επιτροπισ για το Περιβάλλον και τθν Ανάπτυξθ, 1992, 
υνδιάςκεψθ του Ρίο που ςυγκάλεςε ο Ο.Η.Ε για το Περιβάλλον και τθν Ανάπτυξθ.  

Ερμθνεφοντασ το περιεχόμενο των εκκζςεων με βάςθ τουσ ςυντάκτεσ τουσ, κα 
μποροφςαμε να ιςχυριςτοφμε, ότι θ ςφγχρονθ παγκόςμια κοινότθτα αποφάςιςε να 
αςχολθκεί με τθ «βιωςιμότθτα», αφορμϊντασ α) από τθ ςυνειδθτοποίθςθ των ςοβαρϊν 
διαταραχϊν ςτισ βαςικζσ ςυνκικεσ, τα υλικά και τθν ενζργεια που είναι απαραίτθτα για τθ 
ηωι και β) από τθν ανθςυχία των προθγμζνων κοινωνιϊν για τα μελλοντικά αναπτυξιακά 
τουσ ςχζδια που ςτθρίηονται όχι μόνο ςτθ διαχείριςθ αλλά και ςτον ζλεγχο των παγκόςμιων 
πόρων, φυςικϊν και ανκρϊπινων.  

Για να δεχτοφν οι πολίτεσ τθσ παγκόςμιασ κοινότθτασ τα κυοφοροφμενα 
αναπτυξιακά ςχζδια των οικονομικϊν κολοςςϊν (πολυεκνικϊν εταιριϊν-Νομικϊν 
Προςϊπων ιδιωτικοφ χαρακτιρα) και των διεκνικϊν-διακρατικϊν και παγκόςμιων 
κεςμικϊν οργάνων (Νομικϊν Προςϊπων δθμόςιου χαρακτιρα),  επιςτρατεφτθκαν  ιδζεσ  
δανειςμζνεσ  από  τθν επιςτιμθ, όπωσ  ορκολογικότθτα,  αντικειμενικότθτα,  
λειτουργικότθτα  και  αξίεσ από το οπλοςτάςιο του κυρίαρχου κοινωνικο-πολιτικοφ λόγου, 
όπωσ ανάπτυξθ, ανταγωνιςτικότθτα και απαςχόλθςθ, ςτισ οποίεσ ενςωματϊκθκε ωσ 
πρόταγμα-πλαίςιο θ «βιωςιμότθτα». Κακϊσ, δε, βάςθ κάκε κοινωνίασ αποτελοφν οι 
μελλοντικοί πολίτεσ και θ εκπαίδευςι τουσ, επαναπροςδιορίςτθκε θ Περιβαλλοντικι 
Εκπαίδευςθ ωσ Εκπαίδευςθ για τθ «Βιωςιμότθτα».  

Ερχόμαςτε, τϊρα, εμείσ-οι εκπαιδευτικοί, ωσ μζλθ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, να 
κζςουμε ζναν κρίςιμο προβλθματιςμό. Μποροφμε, άραγε, να προςαρμόςουμε το 
Διδακτικό χεδιαςμό των Προγραμμάτων προσ  τθ  βιωςιμότθτα,  υιοκετϊντασ  ιδζεσ που 
ζχουν δεχτεί τόςο ζντονθ κριτικι μζςα από τα κείμενα τθσ Σιφλίδασ και ζχουν 
«ενοχοποιθκεί» ωσ οι βακφτερεσ αιτίεσ των οικολογικϊν προβλθμάτων; Μποροφμε να 
δεχτοφμε άκριτα αξίεσ διαμορφωμζνεσ από ςυλλογικά κρατικο-οικονομικά όργανα που 
λειτουργοφν ωσ πλαίςια νοθμάτων για τθ ηωι μασ;  Ή, μιπωσ, χρειάηεται μια διδακτικι 
πρόταςθ διαμορφωμζνθ ςε νζα πλαίςια ςκζψθσ περιςςότερο ςυνετά, ςυνεργατικά και 
κοινωνικά κριτικά; 

Πριν απαντιςουμε ςτα παραπάνω ερωτιματα, ασ ρίξουμε μια ματιά ςε ζνα 
διαφορετικό πλαίςιο ςκζψθσ: τθν Κριτικι κζψθ30. Η Κριτικι κζψθ γεννικθκε από τθ 
χολισ τθσ Φρανκφοφρτθσ,  δθμιοφργθμα διανοοφμενων που ςυνδζκθκαν ςτενά με το 
Ινςτιτοφτο για τθν Κοινωνικι Ζρευνα τθσ Φρανκφοφρτθσ. Σο Ινςτιτοφτο ιδρφκθκε το 1923, 
διαλφκθκε από τουσ εκνικοςοςιαλιςτζσ και επανιδρφκθκε  το  1950,  για να καλφψει ζνα 
ευρφ φάςμα δραςτθριοτιτων όπωσ Φιλοςοφία, Κοινωνιολογία, Ψυχανάλυςθ, Κοινωνικι 
Ψυχολογία, Θεωρία του Δικαίου κ.α. Βαςικι επιδίωξθ τθσ χολισ ιταν θ κριτικι ανάπτυξθ 
τθσ Διαλεκτικισ του Marx με ςκοπό να αποτελζςει μζςο ανάλυςθσ και κριτικισ ςτάςθσ 
απζναντι ςτον πολιτιςμό μασ31. 
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 Γζμτοσ, 1985, Kάλφασ, 1970, Κουηζλθσ, 1996α, 1996β, 1997, Παπαδθμθτρίου, 1988, Bachelard, 1940, 1975, 
Feyerabend, 1979, Kuhn, 1970, Grawitz, 1976 
31 Γζμτοσ, 1985 
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ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ,   
ΚΑΣΟΧΟ ΠΡΟΣΤΠΩΝ  

ΚΕΨΗ  

Η επίςθμθ ονομαςία τθσ χολισ ιταν «Κριτικι χολι τθσ Κοινωνίασ» και οι ιδρυτζσ 
και τα μζλθ τθσ χολισ, Horkheimer, Adorno, Fromm, Marcuse, Habermas, διαπνζονταν από 
τθν προςδοκία να ςυγκροτιςουν μια Κριτικι Θεωρία που κα ζβαηε τα κεμζλια μιασ 
κακολικισ κοινωνικισ μεταβολισ, αφοφ κφριο ηθτοφμενό τθσ ιταν θ ανάδειξθ των ςχζςεων 
εξάρτθςθσ τθσ προςωπικισ ηωισ από τθν κοινωνικι και θ ανάπτυξθ των ικανοτιτων του 
ανκρϊπου να τισ αναγνωρίςει και να τισ αμφιςβθτιςει.  

Για τθν Κριτικι Θεωρία, το ερϊτθμα «ποιο είναι το περιεχόμενο τθσ γνϊςθσ» και, 
ςυνεπϊσ, «ποιεσ πλθροφορίεσ κα μεταφζρουμε μζςω τθσ διδαςκαλίασ ςτουσ μακθτζσ 
μασ», δεν ζχει νόθμα. Εκείνο που ζχει νόθμα είναι, να δθμιουργοφμε μακθςιακζσ 
καταςτάςεισ μζςω των οποίων οι μακθτζσ μασ κα γίνονται ικανοί να παρατθροφν κριτικά 
τθν κοινωνία που φτιάξαμε, να εκφράηουν τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματα που τουσ γεννά 
και να διερευνοφν ςυνεργατικά-διαλογικά τισ προςδοκίεσ τουσ για μια διαφορετικι 
κοινωνία.  

Κατά μια ζννοια, θ Κριτικι Θεωρία παραπζμπει ςτθν κλαςικι αρχαιότθτα όπου 
κάκε πράξθ και ςκζψθ γίνονταν αυτόματα «Παιδεία», «πλαςτουργικι εργαςία» πάνω ςτον 
άνκρωπο όχι ωσ άτομο αλλά ωσ «τφπο» ανκρϊπου. Όπου, οι «μορφωτικζσ δυνάμεισ» 
ςτρεφόταν με πάκοσ ςτθν θκικι, τθν κοινωνία και τθν πολιτικι, αφοφ θ ηωι κακοριηόταν 
από τθν από κοινοφ ςφμπραξθ των πολιτϊν ςτο δθμόςιο βίο και τισ πολιτικζσ αποφάςεισ 
και απαιτοφςε πνευματικό ςφρίγοσ, πολιτικι, διανοθτικι και καλλιτεχνικι παιδεία32. 
Παραπζμπει, με λίγα λόγια, ςτον Κριτικό τοχαςμό πάνω ςτισ πράξεισ και τθ ηωι του 
ανκρϊπου, ο οποίοσ γεννικθκε από τθ ςθμαντικότερθ παιδαγωγικι φυςιογνωμία τθσ 
ιςτορίασ τθσ Δφςθσ, το ωκράτθ και τισ ςωκρατικζσ ιδζεσ33. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι θ Κριτικι κζψθ του εικοςτοφ αιϊνα, αποκφθμα του Κριτικοφ 
τοχαςμοφ τθσ κλαςικισ αρχαιότθτασ και εμπλουτιςμζνθ γόνιμα από τα ςφγχρονα 
επιςτθμονικά πεδία τθσ Θεωρίασ των Πλθροφοριϊν και τθσ Επικοινωνίασ, τθσ Κυβερνθτικισ 
και τθσ Θεωρίασ του Γενικοφ υςτιματοσ34, κα μποροφςε να αποτελζςει το πλαίςιο, όπου ο 
μακθτισ κα ωριμάηει γνωςτικά ϊςτε να γίνεται ικανόσ να ςυμπράττει ςτο δθμόςιο βίο. 
Κακϊσ, δε, αρχι του δθμόςιου βίου είναι ο διάλογοσ και θ διαβοφλευςθ, εμείσ, από τθν 
πλευρά μασ, προτείνουμε ζνα Διδακτικό Μοντζλου που κεμελιϊνεται ςτθ «ςυνομιλία35». 

  
 

 
 
 
 
 

Σο υςτθμικό  
Διδακτικό Μοντζλο  
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Με βάςθ το παραπάνω Διδακτικό Μοντζλο, κα απαντιςουμε ςε μια δζςμθ 
κρίςιμων ερωτθμάτων που κα αποςαφθνίςουν τθ φυςιογνωμία του.   
 

α) Γφρω από ποιο ηιτθμα οργανϊνεται ι ςυνομιλία και γιατί; Αν δεχτοφμε ωσ 
κεντρικό μασ μζλθμα το να γίνουν οι μακθτζσ μασ ικανοί να ςυμπράττουν ςτο δθμόςιο βίο, 
τότε θ ςυνομιλία πρζπει να διεξάγεται με «πρϊτθ φλθ» μια όψθ τθσ ηωισ τουσ ςτθν πόλθ 
τουσ. Οργανϊνοντασ τισ ςυνομιλίεσ γφρω από μια όψθ τθσ ηωισ ςτθν πόλθ, κα βοθκιςουμε 
τουσ μακθτζσ μασ να τθν αντιλθφκοφν α) ωσ χϊρο, ανκρϊπινο δθμιοφργθμα και εμπειρία 
που ςυναρκρϊνει το φυςικό και το τεχνθτό, το υλικό και το μθ υλικό, το δθμόςιο και το 
ιδιωτικό, το παρελκόν και το μζλλον β) ωσ τόπο, όπου ςυνυπάρχουν και ςυνδιαλζγονται με 
τουσ άλλουσ, εκφράηοντασ ςκζψεισ, ςυναιςκιματα και προςδοκίεσ για τθ ηωι τουσ και γ) 
ωσ πεδίο, όπου κρατικο-οικονομικά κεςμικά  όργανα, εκνικά, ευρωπαϊκά και παγκόςμια, 
κατζχουν λόγο και, μζςω αυτοφ, διαχειρίηονται το νόθμα και, ςυνεπϊσ, τθν ποιότθτα τθσ 
ηωισ. Κυρίωσ, όμωσ, κα βοθκιςουμε τουσ μακθτζσ μασ να δουν τον εαυτό τουσ και τουσ 
άλλουσ ωσ «δυνάμει» φορείσ  νζων ιδεϊν και αξιϊν και, μζςω του διαλόγου, να  
διαγράψουν τθν ενιαία προοπτικι τθσ πόλθσ «κατά τουσ πολίτεσ». 

 
 β) Πϊσ κα διεξαχκοφν οι ςυνομιλίεσ; Σα βζλθ ςτο ςχιμα μασ λζνε, ότι οι 
παρατθριςεισ κάκε μακθτι για το κζμα  κα ζρκουν ςτο μακθςιακό πεδίο και κα 
ςυηθτθκοφν διεξοδικά ςτισ μικρζσ ομάδεσ. τθ ςυνζχεια, κα μεταφερκοφν ωσ 
«προβλθματιςμόσ τθσ ομάδασ» ςτθν ολομζλεια, όπου κα ακολουκιςει ζνασ νζοσ 
διευρυμζνοσ και περιςςότερο διειςδυτικόσ  διάλογοσ,  ο οποίοσ κα δθμιουργιςει 
ερωτιματα και αναςτοχαςμοφσ που κα ενεργοποιοφν τθ δθμιουργικι επανάλθψθ του 
εγχειριματοσ. 
 

γ) Με ποιο μεκοδολογικό εργαλείο κα μεταςχθματίςουμε τισ ςυνομιλίεσ ςε λόγο 
και γιατί; Μεκοδολογικό μασ εργαλείο κα είναι τα «χαρτόνια εργαςίασ». Χαρτόνια 
εργαςίασ αποκαλοφμε τα χαρτόνια, πάνω ςτα οποία οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ κα 
δθμιουργοφν (με ςχιματα, ςκίτςα, εικονίδια, φωτογραφίεσ και ςχόλια) «εποπτείεσ-
τεχνιματα36. Δθλαδι, «εποπτικοποιθμζνεσ» μορφζσ τθσ πόλθσ, οι οποίεσ, με άξονα το κζμα 
και με διαδοχικζσ αφαιρζςεισ, κα κινοφνται, από το πραγματικό και το ςυγκεκριμζνο ςτο 
ςυμβολικό και το αφθρθμζνο.  

Η ςθμαςία των «Χαρτονιϊν Εργαςίασ» είναι πολλαπλι37: α) δίνουν υπόςταςθ ςτθν 
ομάδα, αφοφ αποτυπϊνουν τισ αποφάςεισ ι τισ επιλογζσ τθσ αναφορικά με το αντικείμενο 
τθσ ςυνομιλίασ β) υπογραμμίηουν τθ ςυμβολι κάκε μακθτι και μακιτριασ ςτθ 
διαμόρφωςι του, αφοφ τα παιδιά που ςυνεργάηονταν αφινουν πάνω του, τα ίχνθ τθσ 
ςκζψθσ τουσ γ) είναι  ςυνεργατικά δθμιουργιματα, αφοφ μεταςχθματίηουν είτε αςφνδετα 
μεταξφ τουσ ςτοιχεία (καρτελάκια ι εικόνεσ) είτε διαφορετικζσ παρατθριςεισ των 
μακθτϊν-ςυνομιλθτϊν, ςε κάτι νζο (μια εποπτεία-τζχνθμα) που ζχει νόθμα για τα παιδιά 
τθσ ομάδασ δ) αποτελοφν για τον εκπαιδευτικό ζνα εργαλείο αξιολόγθςθσ τθσ ςκζψθσ των 
μακθτϊν και αυτοαξιολόγθςθσ τθσ δικισ του παιδαγωγικισ ςκζψθσ, αφοφ τον βοθκοφν να 
οργανϊςει καλφτερα τθν επόμενθ ςυνάντθςι του με τα παιδιά και ε) αξιοποιοφνται, 
προκειμζνου οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να αναηθτιςουν, να ανακαλφψουν και 
ερμθνεφςουν κριτικά τισ ενεργειακζσ μασ επιλογζσ και τισ ςυνζπειζσ τουσ πάνω ςτον 
άνκρωπο και τισ φυςικζσ ςυνκικεσ. 

Σα «Χαρτόνια Εργαςίασ» κάκε ομάδασ, παρουςιάηονται ςτθν ολομζλεια. Ζτςι, 
ολοκλθρϊνεται θ ςυνεργαςία των μακθτϊν ςτισ μικρζσ ομάδεσ, αφοφ κάκε παρουςίαςθ 
προχποκζτει τθ ςυνόψιςθ των ςκζψεων και των αποφάςεων των μελϊν τθσ. Σαυτόχρονα, 
όμωσ, ενεργοποιοφν ερωτιματα από τθν πλευρά περιςςότερων ακροατϊν-παρατθρθτϊν 
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και οδθγοφν ςτθ δθμιουργικι επανάλθψθ του εγχειριματοσ: ςε νζουσ κφκλουσ 
παρατθριςεων από τθν πλευρά κάκε μακθτι και μακιτριασ, ςε νζεσ ςυνομιλίεσ ςτισ μικρζσ 
ομάδεσ, νζα περιςςότερο διειςδυτικά τεχνιματα και, εντζλει, ςε νζα περιςςότερο ϊριμα 
νοιματα για το «τι, πϊσ και γιατί» των ενεργειακϊν μασ επιλογϊν.  

Η πιο ενδιαφζρουςα, όμωσ, ςθμαςία που ζχουν τα Χαρτόνια Εργαςίασ, είναι το ότι 
μποροφν να τα παρατθροφν και να ςυηθτοφν γι’ αυτά τα ίδια τα παιδιά και, με αυτόν τον 
τρόπο, να παρατθροφν τθ ςκζψθ τουσ να αναπτφςςεται και να ωριμάηει. Θα λζγαμε, ότι τα 
«Χαρτόνια Εργαςίασ» αποτελοφν «τεχνιματα παιδαγωγικοφ χαρακτιρα», αφοφ  
ςυνεξελίςςονται ςε επαναδρομικι ςχζςθ με τουσ μακθτζσ ωσ ςυνομιλθτζσ, με τθ μάκθςθ 
ωσ ςυνομιλία και με το ςυνολικό εγχείρθμα ωσ ζνα «δίκτυο ςυνομιλιϊν-διαβουλεφςεων». 

  
υνοψίηοντασ, κα λζγαμε, ότι μζςω των τεχνθμάτων ςυντελοφνται δυο ταυτόχρονοι 

μεταςχθματιςμοί: α) ο μεταςχθματιςμόσ τθσ πόλθσ ςε ζνα «χάρτθ κεςμϊν» ι ζνα δίκτυο 
κρατικο-οικονομικϊν οργάνων που εκφζρουν λόγο για τθν πόλθ και τον πολίτθ και β) ο 
μεταςχθματιςμόσ των μακθτϊν ςε τελεςτζσ του δικοφ τουσ λόγου για τθν πόλθ τουσ και τθ 
ηωι τουσ ς’ αυτιν. Και, μάλιςτα, ενόσ λόγου που δεν κα αποκλείει τισ αξιολογικζσ κρίςεισ 
όπωσ ο ορκόσ-τεχνοκρατικόσ λόγοσ των νεοφανϊν Νομικϊν Προςϊπων (δθμόςιων και μθ) 
αλλά κα κζτει τισ αξιολογικζσ κρίςεισ ςτο επίκεντρο τθσ ιδιαίτερθσ αυτισ διδακτικισ-
μακθςιακισ διαδικαςίασ. 
 Αυτόν τον κοινωνικά κριτικό λόγο, κα κζτουν ςε δθμόςιο διάλογο οι μακθτζσ και οι 
μακιτριεσ με τθν παρουςίαςθ του προγράμματόσ τουσ. Ζτςι, ςτθν ουςία α) κα 
αποκαλφπτουν τισ ιδζεσ, τισ αξίεσ ι τισ προφάςεισ που επιςτρατεφονται από τουσ 
«κεςμικοφσ» κατόχουσ λόγου, προκειμζνου να διαχειρίηονται το νόθμα τθσ ηωισ ςτθν πόλθ 
και ςε κάκε πόλθ ενδιαίτθμα τθσ ςυλλογικισ μασ ηωισ και, ταυτόχρονα β) κα 
αντιπαρακζτουν τθ δικι τουσ, νζα βάςθ αξιϊν, το δικό τουσ «δζον» για τθν όψθ τθσ ηωισ 
τουσ που επζλεξαν ωσ κζμα.  
  

δ) Σι πετυχαίνουμε με το Διδακτικό Μοντζλο που προτείνουμε; Αν ςκεφτοφμε ότι 
οργανϊνουμε τθ μακθςιακι διαδικαςία ωσ «ςυνομιλία», κα λζγαμε ότι, πετυχαίνουμε να 
οικοδομιςουμε τθ  ςχζςθ μακθτισ-ςυμμακθτισ, ωσ από κοινοφ κατανόθςθ, κριτικι 
ερμθνεία και απελευκζρωςθ νζων νοθμάτων και αξιϊν για τθ ηωι. Πετυχαίνουμε, με άλλα 
λόγια, να οικοδομιςουμε τθν αλλθλεγγφθ, αρχι τθσ μάκθςθσ και αξία, ταυτόχρονα.   

Τιοκετϊντασ το Διδακτικό Μοντζλο που κεμελιϊνεται ςτθ «ςυνομιλία», γίνεται 
φανερό, ότι δεν περιοριηόμαςτε ςτο να μιλοφμε για αξίεσ αλλά οικοδομοφμε ςτο ίδιο το 
πεδίο τθσ διδακτικισ-μακθςιακισ πράξθσ μια κεμελιϊδθ για τθν ανκρϊπινθ ςυνφπαρξθ 
αξία: τθν αλλθλεγγφθ. Σθν αλλθλεγγφθ, θ οποία κα μποροφςε να ςθματοδοτιςει, ςε ζνα 
πρϊτο επίπεδο, τθν ενιαία προοπτικι τθσ πόλθσ και κάκε πόλθσ ενδιαιτιματοσ τθσ 
ςυλλογικισ μασ ηωισ και, ςε ζνα δεφτερο επίπεδο, τθ μετάβαςθ από τθν αόριςτθ, 
αμφίςθμθ και μετριςιμθ με οικονομικοφσ ι οικολογικοφσ όρουσ «Βιωςιμότθτα» 
(Sustainability), ςτθ «υμβίωςθ» με όρουσ αλλθλοκατανόθςθσ ςε παγκόςμια κλίμακα και με 
ςεβαςμό ςτο «πρωταρχικό φυςικό είναι». ’ αυτιν ακριβϊσ τθ δυνατότθτα ςυμπυκνϊνεται, 
κατά τθ γνϊμθ μασ, θ ςθμαςία του νζου πλαιςίου ςκζψθσ και του Διδακτικοφ Μοντζλου 
που εγγράφεται ς’ αυτό.  

 
Χρειάηεται, εδϊ, να αναφζρουμε, ότι θ ανάγκθ μορφοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ ςε 

διακριτζσ μεταξφ τουσ φάςεισ, προζκυψε από τθν εμπειρία μασ με εκπαιδευτικοφσ τθσ 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και οριςτικοποιικθκε ο αρικμόσ των 
φάςεων ςε τζςςερισ, από μια περιοριςμζνθ αλλά ενδελεχι ζρευνα-δράςθ ςε ςχολεία τθσ 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Μζςα από αυτιν τθν πορεία, γεννικθκε 
θ ςκζψθ να δθμιουργιςουμε ζνα «πρότυπο» πάνω ςτο οποίο α) κα οργανϊνονται οι 
διδακτικζσ ενζργειεσ των εκπαιδευτικϊν και β) κα οδθγείται μεκοδικά και ςταδιακά θ 



ςκζψθ των μακθτϊν από το πραγματικό και ςυγκεκριμζνο, ςτο ςυμβολικό και αφθρθμζνο, 
προκειμζνου να μεταςχθματιςτεί ςε κριτικό και αυτοκριτικό λόγο.   

 
 
 
 
 
 
 
Οι τζςςερισ φάςεισ  
του υςτθμικοφ Μοντζλου 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Αντί επιλόγου: λίγα λόγια για τθ «υςτθμικι» κζψθ  
 
Ολοκλθρϊνοντασ το κεωρθτικό υπόβακρο τθσ μελζτθσ μασ, κα κζλαμε να 

προςκζςουμε δυο λόγια, προκειμζνου να διαλευκάνουμε το νόθμα του όρου «ςυςτθμικι», 
ο οποίοσ εμφανίηεται ςτον τίτλο τθσ μελζτθσ μασ και χαρακτθρίηει τθν ιδιαιτερότθτα τθσ 
διδακτικι μασ προςζγγιςθσ.  

H υςτθμικι κζψθ ςυνδζκθκε με τθν Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, ιδθ από το 
1977, όταν διατυπϊκθκαν και δθμοςιοποιικθκαν θ Διακιρυξθ και οι Προτάςεισ τθσ 
Διεκνοφσ Διακυβερνθτικισ Διάςκεψθσ τθσ Σιφλίδασ. τα ςθμαντικά για τθ εξζλιξθ τθσ 
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ κείμενα τθσ Σιφλίδασ, το περιβάλλον αναφζρεται ρθτά ωσ 
μια «ςυςτημική» πραγματικότητα και θ διδαςκαλία προςανατολίηεται ςε  «ςυςτημικέσ» 
προςεγγίςεισ38. Από τότε, ο νζοσ όροσ ειςιλκε ςτο λεξιλόγιο μιασ μεγάλθσ μερίδασ τθσ 
εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, με νοθματικό περιεχόμενο διαφορετικό από το γνωςτό όρο 
«ςυςτθματικι».  

το ερϊτθμα «τι είναι θ υςτθμικι κζψθ», κα απαντοφςαμε, ότι είναι εκείνθ θ 
ςκζψθ, θ οποία προςεγγίηει τα φαινόμενα, τα γεγονότα και τισ καταςτάςεισ του κόςμου 
μασ, με αναλυτικό εργαλείο το «ςφςτθμα». Η ζννοια του ςυςτιματοσ, ωςτόςο, ζχει μια 
διαδρομι αιϊνων, ζχει ειςζλκει ςτο κεωρθτικό προβλθματιςμό των φυςικϊν και των 
κοινωνικϊν επιςτθμϊν κατά τθν πραγμάτευςθ των αντικειμζνων τουσ κυρίωσ, όμωσ, ζχει 
ςθματοδοτθκεί από «κεωρίεσ κεωριϊν» που ςυγκροτοφν ό,τι ςυνθκίηουμε να αποκαλοφμε  
επιςτθμολογικά παραδείγματα39.   

Για να μπορζςουμε, λοιπόν, να ςυνεννοθκοφμε μεταξφ μασ για το «πϊσ» 
ςκεφτόμαςτε «ςυςτθμικά», κα ιταν χριςιμο 1) να ζχουμε μια, ςυνοπτικι, εικόνα για τθν 
εξζλιξθ τθσ υςτθμικισ κζψθσ και 2) να ςυνειδθτοποιιςουμε, ότι ςτουσ κόλπουσ τθσ ζχουν 
διαμορφωκεί δυο «ςχολζσ», με τισ δικζσ τουσ ιδιαίτερεσ επιςτθμολογικζσ παραδοχζσ.  
 

Σο «ςφςτθμα» εμφανίςτθκε ςτθν επιςτθμονικι ςκζψθ το 17ο αιϊνα, με ειςθγθτι 
το Νεφτωνα και με αφετθρία το κυρίαρχο ηιτθμα τθσ επιςτθμονικισ ςκζψθσ τθσ εποχισ 
εκείνθσ: τθν κίνθςθ των ςωμάτων ςτο χϊρο. Η «νευτϊνια οπτικι» δθμιοφργθςε τθ 
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κεωρθτικι ςφλλθψθ του «μθχανικοφ ςυςτιματοσ»,  δίνοντασ  ςτον κόςμο  μασ  τθν εικόνα 
μιασ «οργανωμζνθ απλότθτα». Ενϊ, ταυτόχρονα, κατάφερε να κεμελιϊςει  το πιο ιςχυρό 
και ανκεκτικό γνωςιοκεωρθτικό πλαίςιο, το Θετικιςμό-Ορκολογιςμό.  

Από τισ αρχζσ, ωςτόςο, του 19ου αιϊνα, οι φυςικοί ςυνειδθτοποίθςαν ότι θ κίνθςθ 
δεν επιφζρει αλλαγζσ μόνο ςτισ ςχετικζσ κζςεισ των ςωμάτων ςτο χϊρο. Νζα πεδία 
αποκαλφφκθκαν, όπωσ αυτό τθσ Θερμοδυναμικισ, νζεσ ζννοιεσ «ανταγωνίςτριεσ» τθσ 
βαρφτθτασ αναδφκθκαν, όπωσ αυτι τθσ Θερμότθτασ40 και νζεσ κεωρίεσ διατυπϊκθκαν -
ακλόνθτεσ από μακθματικι άποψθ όςο και οι νόμοι τθσ κίνθςθσ των ςωμάτων- αλλά 
«ολότελα ξζνεσ προσ τον νευτϊνειο κόςμο των αιϊνιων και αναςτρζψιμων τροχιϊν».  

Θα λζγαμε, ότι ο 19οσ αιϊνασ ζφερε ςτο προςκινιο τα κερμοδυναμικά ςυςτιματα 
και μαηί μ’ αυτά, μια νζα εικόνα για τον κόςμο μασ, αυτιν τθσ «ανοργάνωτθσ 
πολυπλοκότθτασ»41. Ενϊ, ταυτόχρονα, πυροδότθςε τθν πορεία τθσ ςκζψθσ μασ προσ «το 
πολλαπλό, το πολφπλοκο, το χρονικό, το πικανό»42, ςτρζφοντάσ τθ, προσ τα «μθ γραμμικά» 
ςυςτιματα ι ςτισ, ονομαηόμενεσ, «ςκεδαςτικζσ δομζσ».  
 τα εργαςτιρια των «ςκεδαςτικϊν» δομϊν ςυνεργάςτθκαν όχι μόνο φυςικοί, 
χθμικοί, βιολόγοι και μακθματικοί αλλά και οικονομολόγοι και κοινωνιολόγοι. Από αυτιν 
τθ ςυνεργαςία, ςτο ξεκίνθμα του 20ου αιϊνα, γεννικθκε θ ιδζα του Γενικοφ υςτιματοσ43 
και ανζτειλε μια νζα εικόνα για τον κόςμο μασ, θ εικόνα μιασ «οργανωμζνθσ 
πολυπλοκότθτασ».  
 

Για το Γενικό φςτθμα ζχουν προτακεί πολλοί οριςμοί. Η κεντρικι ιδζα, όμωσ, είναι 
μία: το ςφςτθμα είναι μια ςφνκετθ μονάδα που διαφοροποιείται οργανωςιακά από τα μζρθ 
που  τθν αποτελοφν.  Από το ενοποιθτικό αυτό ςθμείο και μετά,  θ  υςτθμικι  κζψθ  
διαςπάςτθκε ςε δυο ρεφματα ι ςε δυο «ςχολζσ», οι οποίεσ διζγραψαν παράλλθλεσ πορείεσ 
και διαμόρφωςαν τισ δικζσ τουσ ιδιαίτερεσ υςτθμικζσ Μεκοδολογίεσ. Η πρϊτθ ςχολι είναι 
θ υςτθμικι των Παρατθροφμενων υςτθμάτων44, με τισ «κλθρζσ» υςτθμικζσ τθσ 
Μεκοδολογίεσ (Hard Systems Methodologies). Η δεφτερθ ςχολι είναι θ υςτθμικι του 
Παρατθρθτι45, με τισ «Μαλακζσ» υςτθμικζσ τθσ Μεκοδολογίεσ (Soft Systems 
Methodologies). 

φμφωνα με τθ υςτθμικι των Παρατθροφμενων υςτθμάτων (Κυβερνθτικι 1θσ 
Σάξθσ),  τα ςυςτιματα  είναι ςφνκετεσ, «υπαρκτζσ» μονάδεσ του φυςικοφ και κοινωνικοφ 
κόςμου, οι οποίεσ οργανϊνονται ςτθ βάςθ μιασ εγγενοφσ ορκολογικότθτασ τθσ φφςθσ και 
του ανκρϊπινου υποκειμζνου, αντίςτοιχα. φμφωνα με τθ υςτθμικι του Παρατθρθτι 
(Κυβερνθτικι 2θσ Σάξθσ), ςφςτθμα είναι μια ςφνκετθ μονάδα που αυτοποιείται κακϊσ 
ιεραρχεί και ταξινομεί πλθροφορίεσ. Ενϊ, από αυτιν τθν αυτοποιθτικι διαδικαςία 
αναδφονται, ταυτόχρονα και επαναδρομικά, ο Παρατθρθτισ ωσ φςτθμα και ο κόςμοσ μασ, 
ωσ φμπαν Παρατιρθςθσ υςτθμάτων-Παρατθρθτϊν. 

 
Η ζνταξθ του παρατθρθτι ςτο πεδίο τθσ παρατιρθςθσ είχε ιδθ επιςθμανκεί από 

τουσ ερευνθτζσ των υποατομικϊν ςωματιδίων και των quanta και τον είχε αναδείξει ςε 
τελεςτι (operator) τθσ παρατθρθςιακισ διαδικαςίασ, θ οποία ουδζποτε διαχωρίηεται από 
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τισ μακροςκοπικζσ ζννοιεσ με τισ οποίεσ περιγράφεται ο κόςμοσ μασ, ακόμα και με τθ χριςθ 
των περιςςότερο εξελιγμζνων οργάνων46.  

Με τθν εμφάνιςθ του ςυςτιματοσ-παρατθρθτι και τθ ςφλλθψι του με τθν ζννοια 
τθσ ςφνκετθσ μονάδασ που αναδφεται ςυγκροτϊντασ νοιματα, ο παρατθρθτισ γίνεται 
τελεςτισ του λόγου για τον κόςμο. Όταν, λοιπόν, επιλζγουμε ωσ αναλυτικό εργαλείο το 
ςφςτθμα-παρατθρθτι  για  να  προςεγγίςουμε  γνωςτικά  τθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα, 
διακρίνουμε ς’ αυτιν δυο ομάδεσ τελεςτϊν του λόγου 1) τα ςυνειδθςιακά ςυςτιματα-
παρατθρθτζσ και τελεςτζσ του λόγου (εμάσ, τα φυςικά-ανκρϊπινα πρόςωπα) και 2) τα 
κοινωνικά ςυςτιματα-παρατθρθτζσ και τελεςτζσ του λόγου (τα Νομικά Πρόςωπα, 
δθμόςιου ι ιδιωτικοφ χαρακτιρα).  

Τιοκετϊντασ αυτιν τθ διάκριςθ, «χαρίηουμε» ςτθν παρατθρθςιακι ι γνωςιακι μασ 
διαδικαςία, τθν ζννοια α) τθσ κριτικισ ερμθνείασ του λόγου των κοινωνικϊν ςυςτθμάτων-
παρατθρθτϊν β) τθσ αμφιςβιτθςθσ τθσ κυριαρχίασ του λόγου τουσ πάνω ςτο δικό μασ και 
γ) εκείνθσ τθσ χειραφετθτικισ47 διαδικαςίασ που  μασ οδθγεί να γίνουμε ελεφκερα και 
αυτοςυνείδθτα  ανκρϊπινα  υποκείμενα, ςυμμετζχοντασ  ςυνειδθτά με τουσ άλλουσ  
ανκρϊπουσ ςε πεδία αλλθλοδραςτικϊν παρατθριςεων (ςυνομιλιϊν). 

  
Αυτι, ακριβϊσ, θ δυνατότθτα χειραφζτθςθσ τθσ ςκζψθσ, θ απόλυτα ςυναρμόςιμθ 

με τθν ανκρϊπινθ και κοινωνικι βάςθ του ςχολείου, ιταν ζμπνευςθ και οδθγόσ ςτο να 
κεμελιϊςουμε ςτθ υςτθμικι του Παρατθρθτι το Διδακτικό μασ Μοντζλο και, κατ’ 
επζκταςθ, τθν Πιλοτικι Εφαρμογι, τθν οποία προτείνουμε. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
46 Σςιλιμίγκρασ, 1968, Wichmann, 1979 
47 Marx, 1977 


