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Δρ. ΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΓΚΑ, Σχολική Σύμβουλος 
 
«Φυσικές Επιστήμες και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Η 
Επιστημονική Μέθοδος και η Συστημική Ανάλυση – παράγοντες 
προαγωγής της Κριτικής Σκέψης» 
 
Η Επιστήμη – η Επιστημονική έρευνα και μέθοδος 
Η Επιστήμη (λήμμα) ορίζεται ως: “συστηματική γνώση των φυσικών ή 
ψυχικών φαινομένων˙ διαπίστωση / εξακρίβωση της αλήθειας ως 
αποτέλεσμα παρατήρησης, πειραματισμού και επαγωγής˙ ταξινόμηση των 
γνωστών γεγονότων / στοιχείων (πραγματικότητα) σε τάξεις και 
κατηγορίες˙ διαστολή θεωρητικής και πρακτικής γνώσης˙ γνώση των 
αρχών και κανόνων της δημιουργικής ικανότητας / εφευρετικότητας, 
δομής, τρόπου λειτουργίας / μηχανισμού, κλπ. ως διαφοροποίηση από την 
τέχνη” (John G. Allee, comp. Webster’s Dictionary). Ως έρευνα (λήμμα): η 
ενδελεχής ανίχνευση ή διερεύνηση˙ η επιστημονική έρευνα και μελέτη για 
την ανακάλυψη γεγονότων / στοιχείων (πραγματικότητα) (Ibid.) 

Δυο διακρίσεις είναι προφανείς σε αυτό τον καθορισμό επιστήμης και 
έρευνας. Ασχολούνται και οι δύο με την ανακάλυψη γεγονότων / 
στοιχείων, αλλά στην επιστήμη τα γεγονότα συλλέγονται για να ελέγξουν ή 
αναπτύξουν θεωρία. Ενώ πολλές ερευνητικές μελέτες, περιλαμβάνουν 
συγκεντρωμένα γεγονότα / στοιχεία χωρίς την ανάμειξη θεωρίας (π.χ. 
έρευνα αγοράς εργασίας). Η άλλη διάκριση αφορά τη φύση των 
συγκεντρωμένων γεγονότων / στοιχείων. Η επιστημονική έρευνα 
συνεπάγεται τη συγκέντρωση γεγονότων / στοιχείων για τη βασικές 
διαδικασίες στη φύση (π.χ το είδος της δραστηριότητας των κυττάρων, οι 
αστρικές κινήσεις). Ο όρος “έρευνα” όμως συχνά παραπέμπει στη 
συγκέντρωση στοιχείων που θα εξυπηρετήσουν έναν χρήσιμο σκοπό / 
επιδίωξη. Η “επιστήμη” λοιπόν εστιάζει στη βασική έρευνα, ενώ η “έρευνα” 
στην εφαρμοσμένη έρευνα. (W.R. Borg, M. D. Gall, Educational Research-
the field p19, 20) 

Ο σκοπός της επιστήμης, γενικά εκπεφρασμένος είναι η ανάπτυξη της νέας 
γνώσης. Ειδικότερα θα μπορούσε να συνοψισθεί σε τέσσερις στόχους: 

Περιγραφή, Πρόγνωση / πρόληψη, Έλεγχος – Πείραμα, Ερμηνεία 

Η περιγραφή φυσικών ή ανθρωπογενών φαινομένων απασχολεί μεγάλο 
τμήμα της επιστημονικής δραστηριότητας, όπου πολλές σημαντικές 
ανακαλύψεις συντελέσθηκαν κατά τη διαδικασία περιγραφής γεγονότων ή 
λειτουργιών. Αυτή η περιγραφική λειτουργία εξαρτάται άμεσα από εργαλεία 
μέτρησης και παρατήρησης. Έτσι προσδιορίζεται η βασική γνώση ώστε να 
πραγματοποιηθούν και οι περαιτέρω στόχοι.  

Ένας από αυτούς είναι η πρόληψη / πρόβλεψη, η ικανότητα να 
προβλέπεται ένα φαινόμενο Α, ή η εξέλιξή του, από ένα φαινόμενο Β, 
βάσει της παρούσας κατάστασης ή προηγούμενων συμπεριφορών. Η 
δυνατότητα πρόβλεψης είναι επίσης ένα σημαντικό βήμα προς την εξήγηση 
των φαινομένων. Οι παρατηρήσεις της συνάφειας των φαινομένων 
εγείρουν και το ενδιαφέρον των επιστημόνων της αιτίας της συνάφειας. Το 
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επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη μιας θεωρίας ή η συλλογή επιπρόσθετης 
πληροφορίας για τα φαινόμενα. 

Η πρόβλεψη και ο έλεγχος (πείραμα) θεωρούνται συγγενείς στόχοι. Στην 
έρευνα πρόβλεψης στις επιστημονικές μελέτες εμφανίζεται συνάφεια 
μεταξύ των φαινομένων, ενώ στα πειράματα ο επιστήμονας είναι εκείνος 
που χειρίζεται τα φαινόμενα ώστε να διασαφηνίσει εάν είναι δυνατός ο 
έλεγχος της κατάστασης κάποιων άλλων φαινομένων.  Ο πειραματικός 
χειρισμός (όπου είναι δυνατός) οδηγεί σε πιο δυναμική ανάλυση της 
συνάφειας των φαινομένων απ’ ότι η έρευνα της πρόβλεψης και τα 
πειραματικά αποτελέσματα επιτρέπουν πορίσματα σύνδεσης αιτίας και 
συνέπειας.  

Η ερμηνεία θεωρείται ο τελικός σκοπός, ο οποίος υποκαθιστά με κάποιον 
τρόπο όλους τους άλλους. Εάν ο επιστήμονας είναι σε θέση να ερμηνεύει 
ένα σύνολο φαινομένων τότε προφανώς μπορεί να τα περιγράφει, να τα 
προβλέπει, να τα ελέγχει με σοβαρότητα και ακρίβεια. Η επιστημονική 
ερμηνεία διατυπώνεται ως θεωρία των ερευνούμενων φαινομένων. 

 Ως θεωρία εδώ ορίζεται ένα σύστημα επεξήγησης ενός συνόλου 
φαινομένων με τον προσδιορισμό των δομών και των κανόνων που 
συσχετίζουν αυτές τις δομές μεταξύ τους. Η θεωρία του Piaget για 
παράδειγμα, είναι ένα σύστημα μέσα στο οποίο υφίσταται ένα σύνολο 
δομών˙ το θεωρητικό σύστημα σχεδιάσθηκε για να εξηγήσει ένα σύνολο 
φαινομένων: τη συμπεριφορά των βρεφών και παιδιών σε αναφορά με το 
περιβάλλον τους. Η θεωρία, χορηγεί μια ερμηνεία των φαινομένων 
προσδιορίζοντας αρχικά ένα σύνολο θεωρητικών δομών. Η θεωρητική 
κατασκευή (theoretical construct) είναι  μια έννοια  εκφραζόμενη 
συνθετικά ή λειτουργικά (constitutively defined construct - operationally 
defined construct). 

Όσον αφορά στην Επιστημονική Μέθοδο, αυτή γενικώς εκφράζεται ως 
συμπεριλαμβάνουσα τρεις μείζονες φάσεις: Σχηματοποίηση / διατύπωση 
υπόθεσης,  

Συναγωγή των εμπειρικών συνεπειών της υπόθεσης. Έλεγχος της 
υπόθεσης βάσει συλλογής στοιχείων.  

Το ερευνητικά εξελισσόμενο επιστημονικό πρότυπο ως 
εκπαιδευτικό μεθοδολογικό πλαίσιο 

Επιχειρώντας μια σύντομη αναφορά στα διδακτικά μοντέλα, σημειώνουμε 
ότι ως διδακτικό μοντέλο / στρατηγική αναφέρεται το σχήμα με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά στη δομή και στη μεθοδολογία, όσον αφορά στο σχεδιασμό 
και στην οργάνωση της διδακτικής – μαθησιακής πορείας. 

Η κατανομή των δραστηριοτήτων δασκάλου και μαθητών 
(δασκαλοκεντρικό-διάλεξη, ή μαθητοκεντρικό μοντέλο ή και ενδιάμεσοι 
χαρακτηρισμοί π.χ. μάθημα προσανατολισμένο στον μαθητή - 
ανακαλυπτικό σε συνδυασμό με το ερευνητικό -ερωτηματική μέθοδος-, 
ερευνητικά εξελισσόμενο μοντέλο όπου μέσα από συγκεκριμένα μαθησιακά 
στάδια γίνεται η καθοδήγηση της ερευνητικής πορείας, η συνάφεια 
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δραστηριότητας και στόχου, το σχέδιο της λογικής εξέλιξης του 
“μαθήματος”  και τις γενικές αντιλήψεις περί μάθησης (επαγωγική ή 
παραγωγική πορεία), όπως επίσης και το σχέδιο της λογικής εξέλιξης του 
“μαθήματος”, διαφοροποιούν το κάθε διδακτικό σχήμα. Η διαμόρφωση των 
διδακτικών μοντέλων εξαρτάται από την έμφαση που δίνεται στο θεματικό 
αντικείμενο ή στη μεθοδολογία προσέγγισής του.  

Όσον αφορά στις Φ.Ε και κυρίως την Π.Ε το υιοθετούμενο σχήμα έως 
τώρα, εστιάζει στη διαθεματική προσέγγιση, όπου η εργασία οργανώνεται 
με βάση τα κέντρα ενδιαφέροντος και τα σχέδια εργασίας (projects).  

Ειδικότερα το ερευνητικά εξελισσόμενο πρότυπο, (Fries και Rosenberg, 
1967) θα μπορούσε να θεωρηθεί μια εξέλιξη του ανακαλυπτικού μοντέλου. 
Το σημείο διαφοροποίησης αφορά στο ελέγξιμο της δυνατότητας της 
συμμετοχής των παιδιών στην ανακάλυψη, δηλαδή κατά πόσο μπορεί ο 
μαθητής με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις και τα μέσα που διαθέτει να 
κατακτήσει αυτόνομα τα νέα στοιχεία, όπως επίσης κατά πόσο αυτή η 
πορεία κατάκτησης μπορεί να εξελίσσεται σε συγκεκριμένα στάδια με 
χρονική συνέχεια και συνέπεια.  Η ανακαλυπτική διάσταση δε σημαίνει 
βέβαια την τυχαία διερεύνηση του φυσικού κόσμου με ανεξέλεγκτη 
πρωτοβουλία του μαθητή. Η εξέλιξη της διδακτικής και της μαθησιακής 
πορείας ελέγχεται με αυστηρό τρόπο, με στάδια γνωστικά – μαθησιακά, 
που εξελίσσονται και διαδέχονται το ένα το άλλο.  

Διακρίνουμε τα εξής στάδια στα πλαίσια του ερευνητικά εξελισσόμενου 
προτύπου, όπως αυτό απορρέει από την Επιστημονική Μέθοδο, 
προσαρμοσμένα στην εκπαιδευτική (αντί της επιστημονικής) διαδικασίας: 
 Έναυσμα ενδιαφέροντος. Ακολουθώντας μεθοδολογικά το επιστημονικό 
πρότυπο, επιζητούμε τη χρησιμοποίηση κατά περίπτωση ενός ισχυρού 
εναύσματος ενδιαφέροντος, το οποίο όμως δε θα διεγείρει μόνο το 
ενδιαφέρον αλλά θα βοηθά και να απαιτούμε τη λύση και να μας 
υποδεικνύει συλλογισμούς και δράσεις, δηλαδή θα προϊδεάζει και 
προετοιμάζει τα επόμενα βήματα της μεθοδολογίας.  

Διατύπωση υποθέσεων  (συζήτηση, προβληματισμός, θεματική και 
συστημική ανάλυση). Βασίζεται στη διαθεματική, (διεπιστημονική) 
προσέγγιση κάθε ζητήματος και ενισχύεται / εξειδικεύεται από την θεματική 
(καταγραφή των επί μέρους θεματικών περιοχών / αντικειμένων που 
χρειάζονται για τη διερεύνηση του θέματος / ζητήματος) και τη συστημική 
ανάλυση (εξετάζει το σύστημα σαν ολότητα μεν αλλά και τις παραμέτρους 
του κάθε φορά εξεταζόμενου συστήματος –ως οργανωμένα και αυτόνομα 
μέρη / στοιχεία, τονίζοντας την πολυπλοκότητα, την αλληλεξάρτηση και 
αλληλεπίδραση αυτών) και βοηθά τον εκπαιδευτικό να κάνει ένα ευρύ 
φάσμα υποθέσεων. 

Στο στάδιο αυτό επιχειρείται και η διερεύνηση των προϋπαρχουσών 
(πρώιμων και εσφαλμένων) αντιλήψεων των μαθητών. Οι πρώιμες 
αντιλήψεις σχηματίζονται σε αναφορά με οικεία καθημερινά φαινόμενα. 
Στο ίδιο λοιπόν επίπεδο επιδιώκεται και η εξέλιξή τους σε ορθή φυσική 
αντίληψη. “Χαρτογραφούνται” λοιπόν εδώ οι αντιλήψεις αυτές, ώστε να 
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είναι δυνατή η σχεδίαση των περαιτέρω διδακτικών ενεργειών και 
πρακτικών για την εξέλιξη ή αποφυγή της διατήρησής τους.  
Πειραματισμός (δραστηριότητες επί και περί του πεδίου). Στο στάδιο αυτό, 
των δραστηριοτήτων, πραγματοποιείται η εργασία “επί” και “περί” του 
πεδίου. Εργασία επί του πεδίου (Field work - in situ) με βάση την 
συστηματική εποπτεία / παρακολούθηση και καταγραφή των φυσικών και 
κοινωνικο-οικονομικών διεργασιών, τον σχεδιασμό μοντέλων και την επί 
τόπου εννόηση της λειτουργίας / χρησιμότητας και εφαρμογής. Εργασία 
περί του πεδίου με αναζήτηση σχετικών βιβλιογραφικών αναφορών, 
στοιχεία και επαφές με φορείς, ειδικούς κλπ. 

Διατύπωση θεωρίας (αξιολόγηση, συμπεράσματα, προτάσεις, 
δημοσιοποίηση). Εδώ εξετάζεται αρχικά η λειτουργία, αξιοπιστία, 
εγκυρότητα ή και η σταθερότητα του εξεταζόμενου ζητήματος / 
συστήματος. Επίσης η πιθανότητα / δυνατότητα εκλογής και εκτίμησης των 
τρόπων δράσης σύμφωνα με την διαμόρφωση της “κοινής” γνώμης  
βασισμένης σε σαφώς αναπτυγμένες αρχές, που οδηγούν στη λύση του 
προβλήματος (problem solving) και εξαρτώνται άμεσα από τις 
προηγούμενες ενέργειες (μεθοδολογικά βήματα) και την οργάνωση των 
εργαλείων εργασίας.   

Συνεχής έλεγχος / ανάδραση (επανεκτίμηση, γενίκευση). Τα εργαλεία για 
την εκτίμηση της εφαρμογής των αποφάσεων είναι οι δείκτες εκτέλεσης, 
στρατηγικής, τακτικής, εμπειρικές μετρήσεις των συνθηκών. Τα κριτήρια 
ενός καλού δείκτη είναι η δυνατότητα μέτρησης, η ποιότητα της 
πληροφορίας, η σοβαρότητα, η αντιπροσωπευτικότητα, η κατάλληλη 
κλίμακα / διαβάθμιση, οι τάσεις και η στήριξη των αποφάσεων.  

          Η συστημική ανάλυση 

Το όποιο θέμα / σύστημα των Φυσικών Επιστημών και ιδιαίτερα της Π.Ε., 
συνίσταται από – και αλληλεπιδρά με – ένα πλήθος παραμέτρων. Αυτές τις 
παραμέτρους επιδιώκουμε να καταγράψουμε μέσω της διαθεματικής 
προσέγγισης, της θεματικής και συστημικής ανάλυσης.  

Η διαθεματικότητα 

Η παρενέργεια της ψευδαίσθησης πως η ηθική συνείδηση αρκεί, έτσι ώστε 
η πράξη που προκαλεί, να οδηγείται στο στόχο που εκείνη θέτει, μάλλον 
έχει οδηγήσει σε απατηλές πρακτικές οι οποίες ως μεμονωμένες και 
απομονωμένες ενέργειες παραμένουν σε επίπεδο ακτιβισμού και απο-
ενοχοποιούν συνειδήσεις. Πολύ συχνά, η οικολογία μια πράξης, δείχνει ότι 
από τη στιγμή που εισέρχεται στον κοινωνικό κόσμο, σύρεται σε ένα 
παιγνίδι αλληλεπίδρασης – ανάδρασης όπου αποκλίνουν από το στόχο τους 
και το νόημά τους, τα οποία ορισμένες φορές καταλήγουν να 
αντιστρέφονται. Χρειάζεται μια εμπλουτισμένη αντίληψη της επιστήμης, 
όπου να αποκαθίσταται η επικοινωνία μεταξύ αντικειμένου και 
υποκειμένου, μεταξύ άνθρωπο-κοινωνιολογίας και φυσικών επιστημών. Για 
να γίνει δυνατή μια τέτοια επικοινωνία χρειάζεται από τη μια πλευρά μια 
σκέψη ικανή να στοχάζεται πάνω στα γεγονότα και να τα οργανώνει σε μια 
γνώση, όχι πια τμηματική, αλλά ενοποιημένη, και από την άλλη πλευρά μια 
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σκέψη ικανή να συλλαμβάνει το εύρος και το βάθος των αξιών σε μια 
συγκεκριμένη κοινωνία και κουλτούρα (Edgar Morin). 

Για παράδειγμα η φυσική επιστήμη δεν είναι η καθαρή αντανάκλαση του 
φυσικού κόσμου˙ είναι μια πολιτισμική, διανοητική, νοολογική παραγωγή 
που οι αναπτύξεις της εξαρτώνται από τις κοινωνικές αναπτύξεις και από 
τεχνικές παρατήρησης και πειραματισμού που παράγονται από μια 
συγκεκριμένη κοινωνία.  

Το ίδιο το Περιβάλλον και ως φυσικό, βιολογικό, άνθρωπο-κοινωνιολογικό, 
αποτελεί μια προκλητική πολυπλοκότητα, αλλά και μια ολότητα (ως ένα 
οικοσύστημα). Η αναγκαιότητα ενασχόλησης με αυτό-ή μέρος αυτού, είτε 
ως ζήτημα είτε ως πρόβλημα, επιτάσσει τον διαχωρισμό του σε επί μέρους 
θεματικές ενότητες-συστήματα / περιβάλλοντα, αφ’ ενός μεν για την εν-
νόηση αυτής της πολυπλοκότητας, αφ’ ετέρου δε για την πληρέστερη 
επεξεργασία και μελέτη του κάθε  ειδικού και σε σχετική αυτοτέλεια 
υφιστάμενου συστήματος.  

         Η συστημική προσέγγιση 

Η συστημική προσέγγιση είναι ένα νέο ρεύμα σκέψης με απροσδιόριστο 
εύρος, το οποίο δεν προτείνει ένα νέο περιεχόμενο-σώμα γνώσης αλλά την 
αναμόρφωση των αρχών οργάνωσης και λειτουργίας της διανοητικής μας 
δραστηριότητας.  

Μέχρι σήμερα τα ρεύματα σκέψης κάλυπταν δύο κατευθύνσεις, την 
“αναλυτική” και την “μη αναλυτική”. Η αναλυτική κατεύθυνση αναζητούσε 
κοινές βάσεις για την θεμελίωση των Φυσικών επιστημών και των 
επιστημών του Ανθρώπου. Διέκρινε σαφώς τη θεωρία από την 
παρατήρηση˙ ως τρόπο εξαγωγής συμπερασμάτων δεχόταν την 
επαλήθευση και ταύτιζε την επιστημονική πρόοδο με τη συσσώρευση 
γνώσεων. Ως προς το αντικείμενο της έρευνας, αντιμετωπίζεται σαν 
ανάλυση και απομόνωση του ελαχίστου μέρους από το όλον με ιδιότητες 
που πιστεύεται ότι ερμηνεύουν το όλον.  

Η μη αναλυτική κατεύθυνση επιχειρεί να διατυπώσει ξεχωριστή θεμελίωση 
των επιστημών του ανθρώπου, αφορμώντας από διαφορετικές παραδοχές 
για τη φύση της πραγματικότητας. (Π.Γέμπτος: Μεθοδολογία των 
Κοινωνικών Επιστημών). 

Σύμφωνα με τη μη αναλυτική κατεύθυνση, οι κοινωνικές επιστήμες έχουν 
ως αντικείμενο “ολότητες”1,2, μη αναγόμενες στα συστατικά τους και 
αναφέρεται στο “σφάλμα της σύνθεσης” ή διαφορετικά διατυπωμένο με τη 
γνωστή ρήση: “το όλο είναι περισσότερο από το άθροισμα των μερών”, 
προκειμένου να προσεγγίσει την πραγματικότητα ως φαινόμενο 
οργανωμένης συνθετότητας. 

1Ολότητα: Το σύνολο των ιδιοτήτων και σχέσεων ενός πράγματος / 
φαινομένου / γεγονότος. 2Ολότητα: Ορισμένες πλευρές ή ιδιότητες ενός 
πράγματος / φαινομένου / γεγονότος, που το κάνουν να διαφέρει από έναν 
απλό “σωρό”. 
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Αν η ολότητα συλληφθεί με την πρώτη έννοια, αυτό θα οδηγούσε πρακτικά 
στην περιγραφή ολοκλήρου του σύμπαντος, γεγονός που καθιστά αδύνατη 
την έρευνα. 

Αν η ολότητα συλληφθεί επιλεκτικά, σύμφωνα με τον δεύτερο ορισμό, 
παύει να έχει οντολογική διάσταση και αποκτά τον χαρακτήρα ενός 
επιστημονικού προγράμματος που καλείται μεθοδολογικός ολισμός, σε 
αντιδιαστολή προς τον μεθοδολογικό ατομισμό (ανάλυση σχέσεων σε 
απλές – παρουσίαση της απλουστευμένης εικόνας ενός σύμπαντος που 
ανάγεται ολοκληρωτικά σ’ αυτές) (Π.Γέμπτος Μεθοδολογία των Κοινωνικών 
Επιστημών). Η Συστημική θεώρηση αποτελεί σημαντική τομή στην πορεία 
της γνώσης καθώς η σύλληψη του κόσμου γίνεται με αναφορές σε 
σχήματα οργάνωσης και όχι σε ουσίες (Laszlo: The Systems view of the 
world).  

Ως Σύστημα, χαρακτηρίζεται μια ολότητα με καθορισμένη συμπεριφορά και 
η οποία αποτελείται από μέρη – στοιχεία τα οποία βρίσκονται σε δυναμική 
αλληλεξάρτηση μεταξύ τους.   

Ειδικότερα ένα σύστημα είναι:  

Ένα σύνολο μεταβλητών επιλεγόμενων από έναν παρατηρητή (1) ο οποίος 
δεν είναι κάποιο Υποκείμενο που βρίσκεται έξω από τα τεκταινόμενα, αλλά 
από ένα σύστημα που δημιουργείται από παρατηρήσεις όταν αυτές 
συνδυασθούν μεταξύ τους (N. Luhman, 1990). Συνήθως τρεις διακρίσεις 
υφίστανται (2): α. Το παρατηρούμενο αντικείμενο, β. Η αντίληψη του 
παρατηρούμενου αντικειμένου -η οποία μπορεί να είναι διαφορετική για 
διαφορετικούς παρατηρητές, γ. Το μοντέλο ή η αναπαράσταση ενός 
αντιλαμβανόμενου /διακρινόμενου αντικειμένου. Συνήθως ο όρος 
“σύστημα” αναφέρεται στο (1) ή στο (2) και ο όρος «μοντέλο» στη σειρά 
των τριών διακρίσεων. Ένα σύνολο ή διευθέτηση οντοτήτων τόσο 
σχετικών ή συνδεόμενων ώστε να σχηματίζουν σύνολο ή οργανική ολότητα 
(3). Κάθε διακρίσιμο σύνολο παραγόντων/συστατικών (4).   

Χαρακτηριστικά ενός συστήματος: Κλειστά και ανοιχτά συστήματα 

Ένα απομονωμένο σύστημα χωρίς καμία αλληλεπίδραση με (ένα) το 
περιβάλλον καλείται “κλειστό σύστημα”, η συμπεριφορά του είναι 
εσωτερικά ερμηνεύσιμη και δεν παράγει εξαγόμενα. Αυτά τα συστήματα 
μπορεί να είναι ποικιλοτρόπως κλειστά, στην ροή ενέργειας (τα αυτάρκη) 
στη πληροφορία (τα ανεξάρτητα) και/ή στους οργανισμούς (τα αυτόνομα). 
Οι βιολογικοί οργανισμοί, για παράδειγμα, είναι ευρέως κλειστοί στην 
οργάνωση, προσδιοριζόμενα από το DNA, ως σημείο έναρξης, αλλά όχι 
απομονωμένα, δηλαδή είναι ανοιχτά στο περιβάλλον τους μέσω της 
χωροχρονικά συγκεκριμένης δομής τους και αλληλεπιδρούν με αυτό. Ένα 
σύστημα με εισαγόμενες πληροφορίες, μια οντότητα που μεταβάλλει τη 
συμπεριφορά του αντιδρώντας στις εξωτερικές, των ορίων του, συνθήκες 
και παράγει εξαγόμενα καλείται “ανοιχτό σύστημα”. Τα συστήματα είναι 
σπανίως, ολοκληρωτικά ανοιχτά ή κλειστά. Είναι ανοιχτά ή κλειστά σε 
μερικές επιδράσεις.  
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Σε σχέση με την πολυπλοκότητά τους, ταξινομούνται σε απλά και 
πολύπλοκα, σε σχέση με τις λειτουργίες τους σε στατικά, δυναμικά και 
διαλεκτικά, σε σχέση με τη φύση τους σε έμβια (ανθρώπινα- soft), φυσικά 
και τεχνολογικά (σκληρά-hard).  

Κάθε σύστημα αποτελείται από αριθμό διαφόρων στοιχείων ή 
υποσυστημάτων. Τα μέρη αυτά βρίσκονται σε δυναμική αλληλεξάρτηση και 
απαρτίζουν ολότητα οργανικά συνδεδεμένη και οριοθετημένη από το 
περιβάλλον. Τόσο η ολότητα – σύστημα, όσο και τα μέρη έχουν 
συμπεριφορά κατευθυνόμενη προς έναν καθορισμένο στόχο / σκοπό.              

Βασικές οργανωτικές σταθερές: Τα συστήματα είναι: ολότητες με μη 
αναγώγιμες ιδιότητες, οργανωτικές μορφές με “συστημικές ιδιότητες” που 
θεωρητικά θεμελιώνονται στις ιδιότητες των μερών και στις μεταξύ τους 
σχέσεις, διαθέτουν μηχανισμούς διατήρησης σε μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον, αντιδρούν δημιουργικά σε μεταβολές του περιβάλλοντος, 
μεσολαβούν συντονιστικά στο πλαίσιο μιας ιεραρχικής διάρθρωσης. Είναι 
ολότητες σε σχέση με τα μέρη τους και μέρη σε σχέση με ανώτερης 
βαθμίδας συστήματα. Η λειτουργία τους είναι να συνενώνουν στοιχεία και 
πληροφορίες και να ολοκληρώνονται σε άλλα συστήματα στο πλαίσιο 
γενικότερων και καθολικότερων υπερ-συστημάτων (Laszlo, The Systems 
view, 1972). 

Βασικές έννοιες: Αλληλεπίδραση: η αμοιβαία πράξη η οποία καθορίζει τη 
συμπεριφορά 

Ολότητα: ως προς την έννοια της ανάδυσης χαρακτηριστικών που δεν 
έχουν τα μέρη (ανέλιξη) και όχι ως άθροισμα στοιχείων. 

Οργάνωση: η τάξη των σχέσεων που δημιουργεί νέα ενότητα. Οι όψεις της 
αναφέρονται ως: Δομική (οργανόγραμμα) και Λειτουργική (πρόγραμμα). Η 
διάρκεια και η σταθερότητα της δομής και της λειτουργίας, αναγνωρίζεται 
και περιγράφεται ως οργάνωση. 

Συμπλοκότητα – πολυπλοκότητα: Διάφορη της περιπλοκότητας, η οποία 
για να κατανοηθεί απαιτεί χρόνο. Η συμπλοκότητα απαιτεί χρόνο αλλά και 
μέθοδο. Χαρακτηρίζεται από πλούτο πληροφοριών, από τον αριθμό των 
στοιχείων και τον αριθμό αλλά και τον τύπο των σχέσεων μεταξύ των 
στοιχείων – μερών ενός συστήματος.  

Περιγραφή ενός συστήματος 

Δύο είναι οι κεντρικές έννοιες της συστημικής θεωρίας, η έννοια της δομής 
και η έννοια της λειτουργίας (Ν. Luhmann).  

Δομή του συστήματος: Αυτή εμπεριέχει τα όρια του συστήματος, τα 
στοιχεία που αναγνωρίζονται, απαριθμούνται, ταξινομούνται, τα δίκτυα 
ύλης, ενέργειας, πληροφοριών και τις αποθήκες. 

Λειτουργία του συστήματος: Εξαρτάται από τις ροές ύλης, ενέργειας, 
πληροφοριών, τα κέντρα αποφάσεων (διαχειρίζονται τις πληροφορίες 
προκειμένου να δράσουν), τους βρόχους-συνδέσεις τους ρυθμιστές του 
συστήματος και τις εισόδους και εξόδους. 
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Όσον αφορά τη σύνδεση της Συστημικής σκέψης και της Περιβαλλοντικής 
Αγωγής /Εκπαίδευσης - σε σχέση με τη στοχοθεσία της περί επίλυσης 
προβλημάτων, δίδεται η δυνατότητα ένταξής της σε ένα συστημικό πλαίσιο 
σκέψης και δράσης, για την μεθοδολογική αντιμετώπιση των ζητημάτων 
του περιβάλλοντος. Η συστημική προσέγγιση, προτεινόμενη με έμφαση ως 
μεθοδολογική προσέγγιση μελέτης και ανάλυσης πολύπλοκων 
περιβαλλοντικών καταστάσεων στην Π.Ε (Souchon, Raichvarg & Goffin, 
1996) ενσωματώνει σε μια λειτουργική ενότητα τους ποικίλους 
παράγοντες, τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις που εμπλέκονται σε μια 
σύνθετη και πολύπλοκη κατάσταση και θα μπορούσε να αποτελέσει το 
κατάλληλο εργαλείο στην Π.Ε., ώστε ο μαθητής, από μικρή ηλικία να 
συνειδητοποιήσει την αλληλεξάρτηση των εμπλεκόμενων παραγόντων σε 
μια περιβαλλοντική κατάσταση.  

Υιοθετούμε μια σχηματική παράσταση, “μετάφραση” του κειμένου που 
αφορά το κάθε φορά εξεταζόμενο σύστημα, το οποίο επιτρέπει την 
αναπαράσταση ενός συστήματος (βασισμένη στην μοντελοποίηση Souchon 
& Giordan, 1992, Ράγκου, 2000) ενσωματώνοντας τα στοιχεία του 
συστήματος, τις σχέσεις τους, τις αλληλεπιδράσεις τους, τη ροή ύλης, 
ενέργειας και πληροφορίας.  Αυτή σε αρχική μορφή θα μπορούσε να 
αναπαρασταθεί ως, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεωρώντας το κεντρικό πλαίσιο ως το σύστημα που εξετάζεται, τα 
περιφερειακά ως τις παραμέτρους / στοιχεία που το συνθέτουν και το 
χαρακτηρίζουν, ενώ τα βέλη (μονόδρομα ή αμφίδρομα) παριστούν τις 
σχέσεις / αλληλεξαρτήσεις των παραμέτρων / στοιχείων με το σύστημα και 
μεταξύ τους. Τα βέλη / σχέσεις και αλληλεπιδράσεις, χρησιμοποιούνται και 
ως σύμβολα ροής ύλης, ενέργειας, πληροφορίας και θα μπορούσαν να 
σημανθούν και χρωματικά για την διευκόλυνση της κατανόησης της κάθε 
μιας σχέσης / λειτουργίας. 

Παραθέτουμε ένα αδρό παράδειγμα του συστήματος «Δάσος» με βασικές 
παραμέτρους και ενδεικτικές σχέσεις / αλληλεπιδράσεις. 

………………. 
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