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Περίληψη 

 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να αναδειχθεί η Γεωγραφία ως εργαλείο για την 

ολοκληρωµένη προσέγγιση του περιβάλλοντος, αλλά και η διδασκαλία για το 

περιβάλλον να καταδειχτεί ότι είναι η διδασκαλία της ίδιας της Γεωγραφίας. Για να 

επιτευχθεί ο σκοπός της εργασίας διαµορφώθηκαν τέσσερα στο σύνολό τους κεφάλαια, σε 

καθένα από τα οποία τίθενται συγκεκριµένοι στόχοι, που αποβλέπουν στον τελικό σκοπό. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, µέσα από την ανασκόπηση της ελληνικής και της ξένης βιβλιογραφίας 

δίδεται ο ορισµός της Γεωγραφίας ως επιστήµης, προσδιορίζεται το αντικείµενο και ο 

σκοπός της, τονίζεται η προσφορά της, γίνεται µια ιστορική αναδροµή στην εξέλιξη της 

Γεωγραφίας, ενώ επισηµαίνεται ο ρόλος της ως κλάδου-τοµής των φυσικών και κοινωνικών 

επιστηµών, καθώς επίσης τονίζονται και οι σχέσεις της µε τις άλλες επιστήµες, για να 

«εντοπισθεί» τελικά ο χαρακτήρας της Γεωγραφίας ως Επιστήµης, στοιχείο που αποτελεί 

το στόχο του συγκεκριµένου κεφαλαίου. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγµατοποιείται µία συνοπτική αναφορά στη γεωγραφική 

εκπαίδευση, κατά την οποίαν αναλύεται ο σκοπός της γεωγραφικής εκπαίδευσης, οι στόχοι 

και η χρησιµότητα της διδασκαλίας της Γεωγραφίας στο σχολείο και επιχειρείται η 

προσαρµογή των θεωριών της µάθησης (δοµητιστική, ανακαλυπτική), των µεθόδων 

διδασκαλίας (οµαδοσυνεργατική, διαθεµατική, σχέδια εργασίας, έρευνες πεδίου) και των 
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µέσων διδασκαλίας της Γεωγραφίας ως σχολικού αντικειµένου. Επίσης, επισηµαίνεται η 

συµβολή των Νέων Τεχνολογιών στο µάθηµα της Γεωγραφίας και αναδεικνύονται οι 

βασικές διαδικασίες για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας. Επιπλέον σκιαγραφείται η µέχρι 

τώρα θέση της Γεωγραφίας ως µαθήµατος στο ελληνικό ∆ηµοτικό Σχολείο, ενώ 

επαναπροσδιορίζεται η θέση της αυτή µε το νέο αναλυτικό πρόγραµµα και την εισαγωγή 

των νέων βιβλίων. Μέσα από την παρουσίαση των ειδικών σκοπών της Γεωγραφίας – όπως 

αυτοί διαµορφώθηκαν στο νέο αναλυτικό πρόγραµµα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – η 

Γεωγραφία αναδεικνύεται το βασικό εργαλείο για την ολοκληρωµένη προσέγγιση του 

περιβάλλοντος. Γίνεται φανερή από τις ανωτέρω αναφορές, αναλύσεις και επισηµάνσεις η 

αναγκαιότητα της διδασκαλίας της Γεωγραφίας στο ∆ηµοτικό Σχολείο, γεγονός που 

αποτελεί το στόχο του κεφαλαίου αυτού. 

Στο τρίτο κεφάλαιο προβάλλεται η έννοια του περιβάλλοντος και επισηµαίνονται οι 

συνιστώσες αυτού, αναδεικνύεται ο λόγος, για τον οποίον διεξάγεται η έρευνα του φυσικού 

περιβάλλοντος και οι αναλύονται οι διαστάσεις της Εκπαίδευσης για τη γνώση του. 

Σκιαγραφείται ένα σύντοµο ιστορικό της διδασκαλίας για το περιβάλλον στο ∆ηµοτικό 

Σχολείο, µέσω των µαθηµάτων της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Γεωγραφίας και της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η οποία εφαρµόζεται τα τελευταία χρόνια σε αρκετά 

σχολεία της χώρας µας και καταγράφονται οι στόχοι, ο σκοπός και η συµβολή της στις 

διαδικασίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Καταφαίνεται ότι η διδασκαλία για το 

περιβάλλον είναι µέρος της διδασκαλίας της Γεωγραφίας και προτείνεται η «γεωγραφική 

εκπαίδευση» των µαθητών αντί για την περιβαλλοντική, καθώς αποδεικνύεται ότι  

η διδασκαλία της Γεωγραφίας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, 

εκπληρώνοντας έτσι το στόχο και του τρίτου κεφαλαίου. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αποδεικνύεται ότι η διδασκαλία για το περιβάλλον στο σχολείο 

εµπεριέχεται στη διδασκαλία της Γεωγραφίας και προτείνεται να δίδεται στο εξής – µε τη 

συµβολή του νέου αναλυτικού προγράµµατος, των νέων βιβλίων και µε την κατάλληλη 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών – προτεραιότητα στη διδασκαλία της Γεωγραφίας στο 

σχολείο (στις τάξεις που διδάσκεται), γεγονός που δεν επιβάλλει ως αναγκαία την 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Η πληρότητα της γεωγραφικής εκπαίδευσης καταδεικνύεται 

µε την καταγραφή των βασικών γεωγραφικών εννοιών, βάσει των οποίων κατανοούνται και 

οριοθετούνται τα αντικείµενα στη Γη, η δε ολοκληρωµένη µελέτη του περιβάλλοντος 

πραγµατοποιείται από τις προσεγγίσεις της Γεωγραφίας, οι οποίες οδηγούν στη γνώση των 

γεωγραφικών στοιχείων και δεδοµένων, στην κατανόηση αυτών και στην εφαρµογή 
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σχεδιασµού και προγραµµάτων προς την κατεύθυνση της καλής διατήρησης και ορθής 

διαχείρισης του περιβάλλοντος χώρου στη σύνδεσή του µε τους αλληλεπιδρώντες και 

αλληλεξαρτώµενους παράγοντες. Με αυτή την εξέταση αποδεικνύεται ότι η Γεωγραφία 

αποτελεί βασικό εργαλείο για την ολοκληρωµένη µελέτη του περιβάλλοντος και ότι 

τελικά αυτή η µελέτη του περιβάλλοντος αποτελεί το κύριο έργο της Γεωγραφίας.  

Η απόδειξη αυτή αποτελεί την εκπλήρωση του στόχου του παρόντος κεφαλαίου, αλλά 

και το σκοπό ολόκληρης της εργασίας που εκπονήθηκε.      


