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Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης 

Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης προσδιορίζεται το 1987 από την έκθεση 

Bruntland ως  “το είδος της ανάπτυξης που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος 

χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν 

τις δικές τους ανάγκες”. Η Αειφόρος Ανάπτυξη (ΑΑ) συνιστά ένα διαφορετικό τρόπο 

σκέψης για το µέλλον, στα πλαίσια του οποίου συνυπολογίζονται και βρίσκονται σε 

αρµονία το περιβάλλον, η κοινωνία και η οικονοµία αποσκοπώντας στην επίτευξη 

ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής. Οι τρείς συνιστώσες της ΑΑ συνυφαίνονται, 

αλληλοεξαρτώνται και αλληλοεπηρεάζονται. Για παράδειγµα, µια κοινωνία η οποία 

ευηµερεί στηρίζεται σε ένα υγιές περιβάλλον για την παραγωγή τροφίµων και καθαρό 

νερό και χρησιµοποιεί µε σύνεση τους φυσικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για τη 

διαβίωση των πολιτών. Το µοντέλο ανάπτυξης που στηρίζεται στην αποµύζηση των 

φυσικών πόρων µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της παραγωγής και του κέρδους φαίνεται 

ότι τελικά δεν οδηγεί στην υποσχόµενη ευηµερία και ποιότητα ζωής. Η αποδοχή των 

επιπτώσεων από την υφιστάµενη διαχείριση και κατάχρηση δεν µπορεί πλέον να 

συνεχίζει να γίνεται ανεκτή, αφού καθηµερινά αποδεικνύεται όλο και πιο καθαρά η 

άµεση απειλή που συνεπάγεται στα φυσικά οικοσυστήµατα και στον άνθρωπο. Την 

ανησυχία για το φυσικό περιβάλλον και τα φυσικά οικοσυστήµατα εκφράζει ένας 

δεύτερος ορισµός που έχει αποδοθεί στην έννοια της ΑΑ: «Αειφόρο θεωρείται το 

είδος εκείνο της ανάπτυξης που δεν υπερβαίνει τα όρια της φέρουσας ικανότητας των 

οικοσυστηµάτων που στηρίζουν τη ζωή στον πλανήτη» (IUCN, UNEP, WWF 1991). 

Ο ορισµός που δίνεται  στην έκθεση Bruntland αφορά στη διαγενεακή αλληλεγγύη 

ενώ ο δεύτερος ορισµός αφορά στην αλληλεγγύη µε τα φυσικά οικοσυστήµατα και το 

περιβάλλον (Φλογαΐτη 2006).  

 

Τα ζητήµατα που αφορούν την ΑΑ σχετίζονται µε τους τρεις πυλώνες που την 

στηρίζουν. Π.χ. Περιβαλλοντικά ζητήµατα αποτελούν η παραγωγή ενέργειας, η 

εξάντληση των φυσικών πόρων, η ρύπανση στην ατµόσφαιρα και στα ύδατα, τα 

στερεά απορρίµµατα και η διαχείριση τους, η συρρίκνωση της βιοποικιλότητας, η 

κλιµατική αλλαγή, η ερηµοποίηση. Η κοινωνική διάσταση εξετάζει ζητήµατα 
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δηµοκρατίας, ειρήνης, κοινωνικής ευηµερίας και δικαιοσύνης, υπερπληθυσµού, 

υγείας, πολιτισµού, ισότητας φύλων και φυλών, οικονοµικούς και περιβαλλοντικούς 

µετανάστες ενώ χωρίς να µπορεί να υπάρξει µια απόλυτα διαχωριστική γραµµή τα 

οικονοµικά ζητήµατα εξετάζουν µοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης, γεωργίας, 

παραγωγής τροφίµων, το δίκαιο εµπόριο καθώς και κοινωνικά ζητήµατα που 

σχετίζονται άµεσα µε την οικονοµία (π.χ. φτώχια και µετανάστες) (UNESCO 2005a).  

 

Η αειφορία αποτελεί ένα µακροπρόθεσµο στόχο (π.χ. αειφόρος κοινωνία). Όλα τα 

προαναφερθέντα ζητήµατα συνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται γι’ αυτό και η 

Αειφόρος Ανάπτυξη επιστρατεύει πολλαπλές, σύνθετες οδούς και διαδικασίες που 

οδηγούν στην επίτευξη της αειφορίας (π.χ. αειφόρος γεωργία, αειφορικός τουρισµός, 

αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση).  

 

 

Οι Αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης (ΑΑ) 

Στα πλαίσια της εξέτασης της έννοιας της ΑΑ πρέπει να συνεξετάζονται και οι τρείς 

πυλώνες της: περιβάλλον, κοινωνία  και οικονοµία σε συνάρτηση και µε τη διάσταση 

του πολιτισµού. Λόγω του ότι η ΑΑ έχει τοπικό χαρακτήρα στον τρόπο και την 

ένταση µε την οποία προσεγγίζει της διαστάσεις της, η µορφή που παίρνει 

διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή (UNESCO 2012). Παρόλα αυτά οι αρχές 

που τη διέπουν είναι ευρέως αποδεκτές και αφορούν γενικές έννοιες όπως τα ίσα 

δικαιώµατα στην πρόσβαση σε φυσικούς πόρους ανάµεσα στις γενεές,  ισότητα 

ανάµεσα στα φύλα, ειρήνη, µείωση της φτώχιας, προστασία, διατήρηση και 

αναβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος, προστασία και διατήρηση των φυσικών 

πόρων και κοινωνική δικαιοσύνη. Η διακήρυξη του Ριο, η οποία συντάχθηκε στα 

πλαίσια της Συνδιάσκεψης του Ριο (Earth Summit, 1992) αναφέρει 27 αρχές ανάµεσα 

στις οποίες συµπεριλαµβάνεται:   

- Το δικαίωµα του ανθρώπου για µια υγιή και παραγωγική ζωή σε αρµονία µε 

τη φύση, 

- Το ισότιµο δικαίωµα ανάπτυξης ανάµεσα στις παρούσες και τις µελλοντικές 

γενεές,  

- Η εξαφάνιση της φτώχιας και γεφύρωση των µεγάλων διαφορών στην 

ποιότητα ζωής που παρατηρούνται στον κόσµο, 

- Η προστασία του περιβάλλοντος ως άρρηκτο µέρος της συνολικής 

διαδικασίας της ανάπτυξης, 
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- Η ανάληψη διεθνών δράσεων για το περιβάλλον και την ανάπτυξη οι οποίες 

να ανταποκρίνονται στα συµφέροντα και τις ανάγκες όλων των χωρών,  

- Η επίτευξη της αειφορίας και της υψηλών προδιαγραφών ποιότητας ζωής, 

µέσα από συλλογικές δράσεις όλων των χωρών για µείωση και να εξάλειψη 

µη αειφορικών µοτίβων παραγωγής και κατανάλωσης και προωθήσης 

κατάλληλων πολιτικών,  

- Ο ρόλος των γυναικών στη διαχείριση και την ανάπτυξη,  

- Η σηµασία της ειρήνης στην ανάπτυξη και η προστασία τους περιβάλλοντος.  

 

Οι πιο πάνω αρχές πρέπει να διέπουν όλες τις προσπάθειες σε παγκόσµιο, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για προσδιορισµό των επιδιώξεων και στόχων για 

επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

∆ιάγραµµα 1. Η oδός προς την αειφορία 

 

 
Εγγενή χαρακτηριστικά της ΑΑ αποτελούν ο συστηµικός της χαρακτήρας σε 

αντιδιαστολή µε τη µεµονωµένη προσέγγιση των ζητηµάτων της αφού αυτά 

συνδέονται µεταξύ τους και αποτελούν τµήµατα ενός ευρύτερου συνόλου. 

Ταυτόχρονα η κατανόηση και αντιµετώπιση των ζητηµάτων της ΑΑ σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο µπορεί να έχει προεκτάσεις και στην παγκόσµια αντιµετώπιση 

τους. Παρόλο ότι προς την κατεύθυνση αυτή σηµαντικό ρόλο έχουν να επιτελέσουν η 

επιστήµη και η τεχνολογία, αυτές από µόνες τους δεν αποτελούν λύση. Η 

συλλογικότητα µε την οποία απαιτείται η προσέγγιση των ζητηµάτων ΑΑ 
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προϋποθέτει την υιοθέτηση διαφανών δηµοκρατικών διαδικασιών όπου κατατίθενται 

διαφορετικές απόψεις πριν την κατάληξη σε µια τελική απόφαση. Προϋποθέτει 

επίσης πολίτες ενήµερους, ενεργούς, ευαισθητοποιηµένους, οι οποίοι να διέπονται 

από ηθικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονοµικές αρχές και αξίες και 

διαθέτουν δεξιότητες λήψης αποφάσεων, λύσης προβλήµατος και συστηµική σκέψη.  

 

Οι θεµελιώδεις αξίες για την Αειφόρο Ανάπτυξη προσδιορίζονται από το 

“καταστατικό χάρτη της γης” (The Earth Charter) ο οποίος αποσκοπεί στο να 

εµπνεύσει σε όλους τους ανθρώπους το αίσθηµα της οικουµενικότητας, της 

αλληλεξάρτησης και της συνευθύνης  για την τρέχουσα και µελλοντική ευηµερία της 

ευρύτερης κοινότητας ανθρώπων και φύσης. Το σύστηµα αξιών που διέπει την 

Αειφόρο Ανάπτυξη ανάγει τις βασικές αξίες (ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ανθρώπινα 

δικαιώµατα και ελευθερίες, ισότητα και φροντίδα για το περιβάλλον, ειρήνη, 

δηµοκρατία …) σε ένα ψηλότερο επίπεδο και τις εξετάζει υπό το πρίσµα της 

διαγενεακής αλληλεγγύης. Οι αειφορικές αξίες  συµπεριλαµβάνουν και την έννοια 

της βιοποικιλότητας ως εγγενή αξία και δείκτη αειφόρου ανάπτυξης.  Η µεταφορά 

γνώσεων δεξιοτήτων και αξιών δεν µπορεί παρά να είναι προϊόν εκπαίδευσης. 

 

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

Η εκπαίδευση αποτελεί σηµαντικό µέσο για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης 

καθώς αναµένεται να ενισχύσει την ικανότητα των µελλοντικών πολιτών και ηγετών 

να βρίσκουν λύσεις και νέες οδούς που να οδηγούν σε ένα καλύτερο και πιο αειφόρο 

µέλλον. ∆υστυχώς η τρέχουσα συλλογική δεξαµενή ανθρώπινης γνώσης, δεξιοτήτων 

και εµπειριών δεν περιέχει τις λύσεις για τα πρωτοφανή παγκόσµια περιβαλλοντικά, 

οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα και η εκπαίδευση αναµένεται να 

διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση ενός αειφορικού µέλλοντος 

(UNESCO 2012). Έτσι η ΕΑΑ αποτελεί εκπαίδευση αλλαγής, εκπαίδευση η οποία θα 

οδηγήσει σε µια κοινωνική αναδιαµόρφωση µε γνώµονα τις αρχές της ΑΑ. Για την 

επίτευξη της αειφόρου κοινωνίας οι αλλαγές ξεκινούν από µέσα από το σχολείο και 

καλύπτουν την ανάπτυξη της πολιτικής της σχολικής µονάδας, την υλοποίηση των 

αναλυτικών προγραµµάτων, τη διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης, την οργάνωση 

και διοίκηση του σχολείου και την αξιολόγηση. Οι δράσεις επεκτείνονται και στην 

τοπική κοινότητα διασφαλίζοντας έτσι τη συνέπεια ανάµεσα στην τυπική εκπαίδευση 

και την αφύπνιση του κοινού για ένα αειφόρο µέλλον. 
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Σύµφωνα µε τη Φλογαΐτη (1998),  οι βασικότερες επιδιώξεις τις οποίες θέτει η ΕΑΑ, 

καλύπτονται από τα παρακάτω πέντε επίπεδα στόχων: 

� καλλιέργεια γνώσεων σε σχέση µε ζητήµατα περιβάλλοντος και ΑΑ 

και η ενίσχυση του περιβαλλοντικού, πολιτιστικού, πολιτικού και κοινωνικού 

γραµµατισµού.  

� ευαισθητοποίηση – συνειδητοποίηση του πολυδιάστατου χαρακτήρα 

των ζητηµάτων ΑΑ και της ατοµικής και συλλογικής ευθύνης. 

� ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων, 

χρήσης τεχνολογικών µέσων, συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων, 

εξαγωγή συµπερασµάτων, διαγενεακής επικοινωνίας, συνεργασίας και 

αλληλεπίδρασης.  

� καλλιέργεια κριτικής στάσης απέναντι στον τρόπο ζωής, θετικής 

στάσης για την κοινότητα, ώστε να υιοθετήσουν την πεποίθηση ότι µπορούν 

συλλογικά να διαµορφώσουν το µέλλον.  

� ενθάρρυνση της συµµετοχής και της ανάληψης δράσης και 

καλλιέργεια της επιθυµίας για συµµετοχή στη λήψη απoφάσεων µε 

δηµοκρατικό τρόπο µε αφετηρία την τοπική κοινότητα. 

Παρ’ όλο που η έννοια της ΕΑΑ εµφανίζεται ως κάτι καινούριο, εντούτοις το 

περιεχόµενο και οι στόχοι της δεν είναι πρωτάκουστοι, λόγω του ότι η ΕΑΑ αποτελεί 

µετεξέλιξη της ΠΕ για τους περισσότερους ερευνητές (Λιαράκου & Φλογαΐτη, 2007). 

Οι παραπάνω στόχοι, εκφράστηκαν αρχικά για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

(ΠΕ), αλλά υιοθετούνται και από την ΕΑΑ. Η ΕΑΑ είναι η συνέχεια της ΠΕ. 

Ακολουθεί την ίδια προβληµατική που προκύπτει από το θεωρητικό πλαίσιο της ΠΕ, 

ενώ οι διεργασίες που συνέβαλαν στην σχηµατοποίησή της έχουν προσθέσει στο 

περιεχόµενο της και έχουν επαναπροσδιορίσει τη στοχοθεσία της επιδιώκοντας 

µεγαλύτερες αλλαγές στα δεδοµένα της εκπαίδευσης (Gough, 2005; Λιαράκου & 

Φλογαΐτη, 2007).  

H εκπαίδευση (ΕΑΑ) αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη της ΑΑ, αφού θα 

προωθήσει αειφορικούς τρόπους ζωής και θα παράσχει στους πολίτες τις βασικές 

δεξιότητες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της αειφορίας (UNESCO–UNEP, 

1990; Hopkins & McKeown, 2002). Σηµαντικότερο ρόλο έχει επίσης στο να 

διαδραµατίσει στην δηµιουργία κινήτρων στους πολίτες για να ζουν µε αειφορικά 
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µοντέλα διαβίωσης (UNECE, 2011). Σε αυτή τη διαδικασία, τα κέντρα λήψης 

αποφάσεων σε σχέση µε την ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής καλούνται να 

επαναπροσανατολίσουν τους ευρύτερους σκοπούς και στόχους της εκπαίδευσης προς 

ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που να αναπτύσσει τις κατάλληλες ικανότητες, γνώσεις και 

δεξιότητες για την αποτελεσµατική ενσωµάτωση της αειφορίας στην εκπαίδευση και 

την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης (UNECE, 2011). Η διαδικασία αυτή απαιτεί την 

αναθεώρηση του περιεχοµένου και των δοµών των αναλυτικών προγραµµάτων και 

την επιδίωξη µιας διεπιστηµονικής αντίληψης της κοινωνικής, οικονοµικής και 

περιβαλλοντικής αειφορίας. Επανεξέταση απαιτείται επίσης και στις παιδαγωγικές 

στρατηγικές και µεθόδους διδασκαλίας, µάθησης και αξιολόγησης που 

επιστρατεύονται για την ΕΑΑ. Η όλη διαδικασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων αυτοµόρφωσης, δηµιουργικής και κριτικής σκέψης, επικοινωνίας, 

συνεργασίας, διαχείρισης αντιπαραθέσεων, λύσης προβλήµατος, λήψης αποφάσεων 

και προγραµµατισµού δράσης, πολιτότητας και χρήσης των νέων τεχνολογιών. 

Η ΕΑΑ στηρίζεται σε θεµελιώδεις αρχές που διέπουν το περιεχόµενο και τη 

φιλοσοφία που τη δοµούν: 

1. Κριτική και καινοτόµος σκέψη η οποία θα προωθήσει την αλλαγή και την 

αναδόµηση της κοινωνίας και της εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση της αειφορίας 

2. ∆εν είναι αξιολογικά ουδέτερη, αλλά στηρίζει τις ουµανιστικές αξίες της 

κοινωνικής και οικολογικής αλληλεγγύης 

3. Εξετάζει συστηµικά και διεπιστηµονικά τις σχέσεις αλληλεπίδρασης ανάµεσα στον 

άνθρωπο, την κοινωνία και τη φύση 

4. Αναγνωρίζει τις διαφορετικές µορφές γνώσης προσιτής σε όλους. 

5. Είναι ατοµική και συλλογική. Ενθαρρύνει τη δηµοκρατική συµµετοχή στη λήψη 

αποφάσεων και την υπεύθυνη ατοµική και συλλογική δράση.  

6. Τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονοµικά ζητήµατα που την απασχολούν 

διέπονται από πολυπλοκότητα και έχουν αµφιλεγόµενη φύση. 

7. ∆ιερευνά κριτικά τα ζητήµατα της ΑΑ 

8. Η ΕΑΑ είναι µια εκπαιδευτική, κριτική, συµµετοχική και πολιτική µε στόχο 

αλλαγές στην εκπαιδευτική, κοινωνική και περιβαλλοντική πραγµατικότητα.  

9. Προσφέρει όραµα για ένα αειφόρο µέλλον που προκύπτει µέσα από συνεργασία 

υπευθυνότητα και συλλογικότητα.  
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10. Η ΕΑΑ για να επιτελέσει τον σκοπό της και να επιτευχθούν οι περεταίρω στόχοι 

που θέτει πρέπει να φέρει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. 

(Φλογαΐτη, 2006, σ.180 – 181)  

 

Χαρακτηριστικά της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

Η ΕΑΑ αποτελεί ένα νέο παιδαγωγικό πρότυπο, το οποίο προάγει µεταξύ άλλων τη 

µαθητοκεντρική εκπαίδευση, τη συνεργατική µάθηση, την οικοδόµηση της γνώσης σε 

προϋπάρχουσες εµπειρίες και την ενεργό συµµετοχή των µαθητών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (∆ηµητρίου, 2009). Εντάσσεται στο κίνηµα  της «Νέας Αγωγής» που 

εµφανίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα µε κύριους υποστηριχτές τους Dewey και 

Kilpatrick (∆ηµητρίου, 2009). Η ΕΑΑ, όπως αναφέρει η Gough (2005), αποτελεί µια 

δυναµική εκπαίδευση η οποία ενθαρρύνει τους ανθρώπους κάθε ηλικίας να 

αναλάβουν ευθύνη για τη δηµιουργία και τη διαµόρφωση ενός αειφόρου µέλλοντος. 

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της ΕΑΑ που αποτελούν το παιδαγωγικό της πλαίσιο 

είναι: η δυναµική και εξελισσόµενη πορεία, ολιστική και συστηµική προσέγγιση, η 

διεπιστηµονική και διαθεµατική προσέγγιση, η κριτική σκέψη, η καλλιέργεια αξιών, 

και ο προσανατολισµός της στη δράση (Φλογαΐτη 2006; Λιαράκου & Φλογαΐτη, 

2007; ∆ηµητρίου 2009). Επιπλέον, στο παιδαγωγικό πλαίσιο εντάσσεται και η 

εποικοδοµητική προσέγγιση της γνώσης, η συνεργατική µάθηση µε αποτέλεσµα την 

κοινωνική αλληλεπίδραση και την ανάληψη πρωτοβουλιών. Τα επικείµενα 

χαρακτηριστικά αλληλοσυµπληρώνονται και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους για την 

καλύτερη εφαρµογή και αποτελεσµατικότητα του νέου µοντέλου εκπαίδευσης.   

Η ΕΑΑ προάγει τη συστηµική σκέψη η οποία συνιστάται για τη µελέτη των 

περιβαλλοντικών προβληµάτων (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 1998; Φλογαΐτη, 2006; 

Λιαράκου & Φλογαΐτη, 2007; ∆ηµητρίου, 2009). Όπως αναφέρει η ∆ηµητρίου (2009, 

σελ.138), σύστηµα θεωρείται ένα σύνθετο σύνολο αλληλοεξαρτώµενων και διαχρονικά 

αλληλεπιδρώντων στοιχείων. Μέσω της συστηµικής σκέψης προσδιορίζονται και 

κατανοούνται οι σχέσεις µεταξύ των στοιχείων του συστήµατος – όλου και τα 

σχήµατα αλλαγής και εξέλιξης τους (Φλογαΐτη, 2006). Ο Richmond όπως αναφέρει η 

∆ηµητρίου (2009), θεωρεί τη συστηµική σκέψη ως ένα δυναµικό τρόπο σκέψης και 

µάθησης που περιλαµβάνει τον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο θεωρεί ένα σύστηµα και 

τη στάση του απέναντι σε αυτό. Η συστηµική προσέγγιση δίνει περισσότερη έµφαση 

στις σχέσεις παρά στα επιµέρους στοιχεία - υποσυστήµατα που το συντελούν  

(Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 1998; Λιαράκου & Φλογαΐτη, 2007; ∆ηµητρίου, 2009). 
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Με τη σύνθεση επιτυγχάνεται η ενοποίηση των στοιχείων που µελετούνταν 

αποκοµµένα από το περιβάλλον τους και προβάλλονται οι αξίες της συνεκτικότητας, 

της συνεργασίας και της συµβίωσης (Φλογαΐτη, 2006). Εποµένως, η συστηµική 

σκέψη καθίσταται ως εργαλείο σκέψης συµµετοχής και δράσης.  

Οι µονοεπιστηµονικές προσεγγίσεις δεν συλλαµβάνουν την πολυπλοκότητα των 

σχέσεων ανθρώπου – κοινωνίας – φύσης (Φλογαΐτη, 2006) και προσφέρουν 

κατακερµατισµένη γνώση και µονοµερή όψη της πραγµατικότητας. Η ενοποίηση της 

επιστηµονικής γνώσης και η ανασυγκρότηση του κατακερµατισµένου περιβάλλοντος 

(Φλογαΐτη, 1998) πραγµατώνονται µε την ολιστική προσέγγιση, όπου καταρρίπτονται 

τα στεγανά των διαφόρων επιστηµών και αλληλοσυσχετίζονται όλες οι διαστάσεις 

του οικολογικού και κοινωνικού γίγνεσθαι (∆ηµητρίου 2009). Η ΕΑΑ προσεγγίζει 

και διαχειρίζεται τα ζητήµατα ΑΑ ως ένα σύνολο πολιτικών, οικολογικών, 

κοινωνικών ζητηµάτων τα οποία διαπλέκονται άρρηκτα µεταξύ τους.  

Το ίδιο ισχύει και σε παιδαγωγικό επίπεδο, όπου σύµφωνα µε τις Λιαράκου & 

Φλογαΐτη (2007), όλες οι εκπαιδευτικές διαστάσεις αλληλοσυνδέονται και  

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους τόσο σε πολιτικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Όταν 

επιδιώκεται µια αλλαγή στον τοµέα της εκπαίδευσης, πρέπει να συνυπολογίζονται 

όλες οι διαστάσεις, όπως το αναλυτικό πρόγραµµα, οι εκπαιδευτικές δοµές και οι 

αξίες, οι σχέσεις µεταξύ των εκπαιδευτικών και των µαθητών, ως ένα ενιαίο σύνολο. 

 Σύµφωνα µε το Ματσαγγούρα (2003, σ. 35) η γνώση µόνο στην ενοποιηµένη 

και διεπιστηµονική µορφή της αποκτά νόηµα για τις πραγµατικές καταστάσεις της ζωής 

και καθίσταται χρηστική και αποτελεσµατική στην επίλυση προβληµάτων. Η 

διεπιστηµονικότητα ορίζεται ως η σύνδεση και η συσχέτιση γνώσεων, µεθοδολογιών, 

εννοιών και προσεγγίσεων από διαφορετικές επιστήµες µε ζητούµενο την ολιστική 

µελέτη της πραγµατικότητας (Ματσαγγούρας, 2003; Φλογαΐτη, 2006; ∆ηµητρίου, 

2009). Επιτυγχάνει το συγκερασµό πολιτικών, οικολογικών, οικονοµικών και 

κοινωνικών προσεγγίσεων για τη µελέτη των περιβαλλοντικών προβληµάτων 

(Φλογαΐτη, 2006; Λιαράκου & Φλογαΐτη, 2007; ∆ηµητρίου, 2009) και των 

ζητηµάτων αιεφόρου ανάπτυξης.  

Η διαθεµατικότητα αποτελεί συναφή έννοια µε τη διεπιστηµονικότητα, χωρίς η µια 

να αναιρεί τη σηµασία της άλλης. Οι δύο έννοιες αλληλεπιδρούν και 

αλληλοσυνδέονται κατά την εφαρµογή τους στην εκπαιδευτική µεθοδολογία. Η 

διαθεµατικότητα εστιάζει στην οργάνωση της µάθησης και της διδασκαλίας γύρω 

από ένα ζήτηµα, αναλύοντας όλες τις πτυχές που το δηµιουργούν και το επηρεάζουν 
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(Λιαράκου & Φλογαΐτη, 2007˙ ∆ηµητρίου, 2009). Ο Ματσαγγούρας την εξηγεί (2003 

σελ. 95-96) ως την πολυεπίπεδη ενιαιοποίηση µορφών γνώσης που προέρχονται τόσο 

από τη βιωµατική γνώση, όσο και από τους κλάδους της επιστήµης. Επίσης, 

επισηµαίνει την κατάργηση των διακριτών και αυτοτελών µαθηµάτων ως πλαίσια 

οργάνωσης της σχολικής γνώσης. Μεταξύ άλλων, η διαθεµατικότητα καταφέρνει να 

συνδέσει τα επιµέρους αντικείµενα που σχετίζονται µε τη µελέτη ενός θέµατος, µε 

αποτέλεσµα να συµβάλλει στην καλλιέργεια σύνθετης και κριτικής σκέψης, δίνοντας 

στο µαθητή ενεργητικό ρόλο στην κατάκτηση της µάθησης.  

Η κοινωνικά κριτική ΕΑΑ εστιάζει στον ρόλο του πολίτη, ο οποίος στέκεται κριτικά 

απέναντι στον τρόπο που αντιλαµβάνεται το περιβάλλον γύρω του και την κοινωνία. 

Η Φλογαΐτη (2009), αναφέρεται στη διαδικασία της κριτικής σκέψης ως µέσο 

ανάλυσης, διασαφήνισης των πεποιθήσεων µας, αξιολόγησης και αµφισβήτησης των 

προκαταλήψεων, γύρω από την κοινωνία και τα σύγχρονα προβλήµατά της. Με πιο 

απλά λόγια, ο Mogensen (1997, σελ.432) εξηγεί την κριτική σκέψη ως µια διαδικασία 

στοχασµού και αποτίµησης, η οποία οδηγεί σε αιτιολογηµένη κρίση.  

Η κριτική σκέψη περιλαµβάνει δύο βασικές διαδικασίες, τη θεωρία – κριτικό 

στοχασµό και την πράξη – δράση. Κατά τον κριτικό στοχασµό επιτυγχάνεται η 

ανάλυση των δοµικών και ιδεολογικών στοιχείων που επηρεάζουν και περιορίζουν τις 

κοινωνικές και προσωπικές επιλογές (Λιαράκου & Φλογαΐτη 2007). Γι’ αυτό το λόγο 

η κριτική σκέψη λειτουργεί ως στοιχείο κοινωνικής µάθησης, το οποίο οδηγεί στη 

συλλογική και µεθοδευµένη δράση.  

Η δράση αποτελεί προϊόν της κριτικής σκέψης και  επακόλουθο του κριτικού 

στοχασµού (Mogensen, 1997). Αποτελεί τον απώτερο σκοπό της ΕΑΑ (Φλογαΐτη 

1993, 2009; ∆ηµητρίου, 2009) και το ιδανικό στοιχείο της εκπαίδευσης (Mogensen & 

Schnack, 2010). Η δράση ως εκπαιδευτική προσπάθεια είναι αέναη, δεν µπορεί να 

µετρηθεί ούτε να αξιολογηθεί και τα αποτελέσµατα της δεν είναι άµεσα. Οι πράξεις 

που χαρακτηρίζουν τη δράση συµβαίνουν σε ακαθόριστο χώρο, σχετίζονται µε την 

ενεργή συµµετοχή των πολιτών στα κοινωνικά θέµατα και στη λήψη αποφάσεων µε 

όρους δηµοκρατίας, µε σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα, στη βάση της ισότητας, 

του διαλόγου και της συλλογικότητας (∆ηµητρίου, 2009; Mogensen & Schnack, 

2010). Η δράση δεν ταυτίζεται µε την αλλαγή συµπεριφοράς γιατί εµπεριέχει 

συνείδηση, προέρχεται από την παρουσία κάποιου κινήτρου, στηρίζεται σε 

συγκεκριµένη πρόθεση και σκοπό, οι οποίοι αποκτώνται µέσω του κριτικού 

στοχασµού. Για την καλλιέργεια της προσωπικής άποψης και δέσµευσης των 
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µαθητών στα σύγχρονα δρώµενα, προαπαιτείται η καλλιέργεια των αξιών που 

προωθεί η αειφορία.  Για την αποτελεσµατική δράση απαιτούνται επίσης ηγέτες οι 

οποίοι θα έχουν την ικανότητα να λαµβάνουν τις σωστές αποφάσεις, να σχεδιάζουν 

κατάλληλες στρατηγικές και να τις πραγµατώνουν (UNESCO, 2005b: σελ.3). 

Ο Bonett όπως αναφέρεται από τις Λιαράκου & Φλογαΐτη (2007), εντάσσει την ΕΑΑ 

στην κοινωνικά κριτική παιδαγωγική µε βασικό χαρακτηριστικό της την δηµοκρατική 

µάθηση. Σύµφωνα µε αυτό, η αειφορία δεν εκλαµβάνεται ως µια δεδοµένη έννοια, 

αλλά αναµένεται να συζητηθεί, να διερευνηθεί και να κατακτηθεί από τους 

εκπαιδευόµενους µέσα από δηµοκρατικές διαδικασίες. Ο κριτικός στοχασµός 

ζητηµάτων που διακρίνονται για τον αντιπαραθετικό τους χαρακτήρα και τις 

διιστάµενες θέσεις που διατυπώνονται γύρω από αυτά συνδέεται άµεσα µε τις 

διαχρονικές αξίες, αλλά και την υποκειµενικότητα και ρευστότητα που υφίστανται 

κάποιες αξίες σε σχέση µε τον τόπο, το χρόνο και την κουλτούρα µιας κοινωνίας. 

Στη σύγχρονη εποχή οι αξίες που επικρατούν περισσότερο είναι αυτές του 

ανταγωνισµού, της εµπορευµατοποίησης και της κυριαρχίας του κέρδους ως 

αυτοσκοπού. Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι αξίες δεν πρέπει να διδάσκονται 

στο σχολείο λόγω του ότι ενδέχεται αυτές να επιβάλλονται λόγω της θέσης εξουσίας 

του εκπαιδευτικού, προσκρούοντας έτσι στο ελεύθερο και αυτόβουλο πνεύµα που 

πρέπει να χαρακτηρίζει τον ενστερνισµό αξιών. Από την άλλη, το σχολείο παράγει 

από µόνο του αξίες µέσα από το εκπαιδευτικό σύστηµα και το παραπρόγραµµα. 

Εποµένως, η καλλιέργεια αξιών καθίσταται απαραίτητη, ώστε να δηµιουργηθεί 

αντίβαρο στις επικρατούσες αξίες που υποθάλπουν τις ιδανικές (Φλογαΐτη 2006; 

Γεωργόπουλος, 2002). 

 

Βασικά ζητήµατα που απασχολούν την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη  

Φτώχια 

Η ανακούφιση της φτώχιας µέσα από κατάλληλη οικονοµική ανάπτυξη 

αποτελεί ένα από τους βασικούς πυλώνες στους οποίους πρέπει να επιτευχθεί 

η αειφορία. Η ΕΑΑ αναγνωρίζει τη σηµασία της συλλογικής προσπάθειας που 

καταβάλλεται από τη στοιχειώδη εκπαίδευση (EFA & UNLD) και την τεχνική 

και επαγγελµατική κατάρτιση για να καθιερώσουν τον αειφορικό τρόπο 

ανάπτυξης. Και οι τρεις πρωτοβουλίες πρέπει να προωθούν εκείνη τη µορφή 

εκπαίδευσης η οποία αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα της έννοιας της 
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φτώχιας και της ανακούφισής της και απορρίπτει την θεώρηση της 

εκπαίδευσης ως απλά ένα µέσο για αύξηση του εισοδήµατος του ατόµου.  

 

Ισότητα Φύλων 

Η τυπική εκπαίδευση προωθεί την ισότητα των φύλων. ∆ιάφορες 

πρωτοβουλίες που πηγάζουν από τον ΟΗΕ δίνουν έµφαση στην ανάγκη για 

χρήση στοχευµένων προσεγγίσεων και υλικών έτσι ώστε να δηµιουργούν ίσες 

προοπτικές µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα και για τα δύο φύλα. 

 

Προαγωγή Υγείας 

Τα ζητήµατα της ανάπτυξης, του περιβάλλοντος και της υγείας είναι στενά 

συνυφασµένα, και αντανακλούν τις πολύπλοκες συνδέσεις µεταξύ των 

κοινωνικών, οικονοµικών, οικολογικών και πολιτικών παραγόντων που 

καθορίζουν το βιοτικό επίπεδο καθώς και άλλες πτυχές της κοινωνικής 

ευηµερίας που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Η υγεία, τόσο του 

πληθυσµού όσο και του περιβάλλοντος αποτελούν σηµαντικές προϋποθέσεις 

για τη βιώσιµη ανάπτυξη. 

 

∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος. 

∆εν µπορεί να υπάρξει µακροχρόνια οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη σε 

ένα πλανήτη του οποίου οι πόροι έχουν εξαντληθεί. Για το λόγο αυτό, η 

σηµασία της ΕΑΑ στην συνειδητοποίηση των επιπτώσεων που θα έχει στην 

ευηµερία και την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων η αποδυνάµωση των 

συστηµάτων που υποστηρίζουν τη ζωή και η αποµύζηση των φυσικών πόρων 

την θέτει στον πυρήνα της σύγχρονης εκπαίδευσης. 

 

Ανάπτυξη της Υπαίθρου 

Μια από τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η εκπαίδευση είναι η 

προετοιµασία των πολιτών για ανάπτυξη της υπαίθρου. Τα προβλήµατα των 

αγροτικών περιοχών δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν ούτε µε την 

παρεµπόδιση της αστικής ανάπτυξης ούτε µε τον περιορισµό των κατοίκων 

στην ύπαιθρο. Αντίθετα η ανάπτυξη της υπαίθρου πρέπει να στηριχθεί στην 

εκµετάλλευση οικονοµικών ευκαιριών και αναζωογόνηση των περιοχών. Για 

το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η επιστράτευση όλων των µορφών 

εκπαίδευσης, τυπικής και µη.  
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Ανθρώπινα δικαιώµατα 

Ο σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να 

υπάρξει αειφόρος ανάπτυξη. Ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα είναι 

το δικαίωµα στην εκπαίδευση όχι απλά για εγγραµµατισµό του ατόµου, αλλά 

για να οδηγήσει τις κοινωνίες µέσω της sine qua non εκπαίδευσης στην 

αειφόρο ανάπτυξη. Η ίδια η εκπαίδευση στα πλαίσια της πολιτικής της πρέπει 

να εναποθέσει ιδιαίτερη σηµασία στην προσέγγιση ζητηµάτων σε σχέση µε τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα.  

 

∆ιαπολιτισµικότητα και Ειρήνη  

Πολλές ευκαιρίες για εκπαίδευση και αειφόρο ανάπτυξη υπονοµεύονται από 

την έλλειψη διαπολιτισµικής κατανόησης και ανοχής, αρχές πάνω στις οποίες 

θεµελιώνεται η ειρήνη. Η συναγόµενη ένταση και πιθανές συγκρούσεις έχουν 

καταστροφικές επιπτώσεις στις κοινωνίες: καταστροφές σε σπίτια, σχολεία, 

καταστροφή σε υποδοµές, συστήµατα υγείας, και τραγικές απώλειες σε 

ανθρώπινες ζωές. Η ΕΑΑ αποσκοπεί στο να αναπτύξει ικανότητες και 

δεξιότητες για ενστάλαξη της αξίας της ειρήνης στη συνείδηση των 

πληθυσµών.  

 

Αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση 

Ο αειφορικός τρόπος ζωής στην προσωπική µας καθηµερινότητα και το χώρο 

εργασίας µας, είναι βασικός άξονας για την ανακούφιση της φτώχιας και την 

διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Για τα καταναλωτικά 

αγαθά που χρειαζόµαστε είναι απαραίτητη η υιοθέτηση αειφορικών µοντέλων 

παραγωγής και κατανάλωσης: στη γεωργία, τη διαχείριση δασών, την αλιεία, 

και τη βιοµηχανία και απαιτείται η συνετή χρήση των φυσικών πόρων. Κατά 

παρόµοιο τρόπο ως καταναλωτές πρέπει να περιορίσουµε τις περιβαλλοντικές, 

αλλά και κοινωνικές επιπτώσεις του τρόπου ζωής µας, ούτως ώστε να 

διασφαλίσουµε µια ισόνοµη κατανοµή πρώτων υλών και υλικών αγαθών. Η 

εκπαίδευση και κατάρτιση για αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση εξαρτάται 

από τον εγγραµµατισµό των πολιτών.  

 

Ποικιλότητα 

Στα πλαίσια της διακήρυξης του Johannesburg αναγνωρίζεται η αξία της 

ποικιλοµορφίας ως ένα από τα δυνατότερα στοιχεία της ανθρωπότητας. Η 

βιολογική ποικιλοµορφία δεν θεωρείται απλά µια σηµαντική συνιστώσα της 
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αειφόρου ανάπτυξης, αλλά αποτελεί και δείκτη αειφορίας. Η βιοποικιλότητα 

δε συνδέεται και µε την πολιτιστική ποικιλοµορφία. Η αναγνώριση και 

ανάλυση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλοµορφίας αποτελεί βάση για 

την ανάπτυξη προγραµµάτων εγγραµµατισµού τα οποία να δείχνουν σεβασµό 

και ευαισθησία στην παρακαταθήκη παραδοσιακών γνώσεων από τους 

ιθαγενείς πληθυσµούς, τη χρήση των γηγενών ιδιωµάτων, και την 

ενσωµάτωση ιθαγενών κοσµοθεωριών και προοπτικών για την αειφορία σε 

όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης (Pigozzi 2003). 

 

Στοχοθεσία στην ΕΑΑ 

Ο αποτελεσµατικός προγραµµατισµός ενός µαθήµατος στην ΕΑΑ αποτελεί 

πρόκληση ακόµα και όταν οι επιδιωκόµενοι στόχοι και µαθησιακά αποτελέσµατα 

είναι ευρέως αποδεκτά. Οι δυσκολίες προκύπτουν λόγω της πολυπλοκότητας των 

ζητηµάτων που την απασχολούν, του αντιπαραθετικού χαρακτήρα που τα διακρίνει, 

την ανάγκη για προσαρµογή της γνώσης στα διαφορετικά επίπεδα και πεδία στόχων 

που πρέπει να επιδιωχθούν. Την πιο σύνθετη και απαιτητική ίσως επιδίωξη της ΕΑΑ 

αποτελεί ο γενικός σκοπός της όπως αυτός έχει διατυπωθεί στο Νέο Αναλυτικό 

Πρόγραµµα για την ΠΕ/ΕΑΑ 

Κεντρικός σκοπός του προγράµµατος για την ΠΕ/ΕΑΑ είναι η 

ανάπτυξη ενός αειφόρου σχολείου, ικανού να προχωρήσει στη 

διάπλαση αυτόνοµων και ενεργών πολιτών, οι οποίοι 

- είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένοι, κατέχουν τη σχετική 

γνώση και συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα των ζητηµάτων, αλλά 

κυρίως διαθέτουν τις απαιτούµενες ικανότητες και τη θέληση 

προκειµένου να γίνουν παράγοντες αλλαγών στην κατεύθυνση της 

επίλυσης τους. 

- δεν ανταποκρίνονται παθητικά και δεν προσαρµόζονται σε 

επιλογές και επιταγές διαφόρων κέντρων εξουσίας, αλλά 

διερευνούν και σκέπτονται κριτικά, αναλαµβάνουν τις ευθύνες 

τους συµµετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 

παρεµβαίνουν δυναµικά και δηµοκρατικά στα κοινωνικά δρώµενα 

µε στόχο τις αλλαγές που απαιτούνται και τη διαµόρφωση 

συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης. 

- έχουν οράµατα, ικανότητες και αξίες που τους βοηθούν να 

διαπραγµατεύονται και να σχεδιάζουν ατοµικά και συλλογικά τους 
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κοινωνικούς όρους της αειφορίας προσδιορίζοντας αυτόνοµα το 

παρόν τους και επαγρυπνώντας για το µέλλον των γενεών που θα 

έλθουν. 

   (ΥΠΠ 2009, σ. 8) 

Για την επίτευξη ενός τόσο µεγαλόπνοου, αλλά και ουσιαστικού στόχου, πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη σηµαντικές συνισταµένες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων που να αφορούν όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής: το παιδαγωγικό 

πλαίσιο που αναφέρεται στις βασικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και µάθηση, η 

γενικότερη οργάνωση του σχολείου και το κοινωνικό κλίµα που δηµιουργείται σε 

αυτό και τέλος η τεχνική – οικονοµική συνισταµένη που αφορά τις υποδοµές.  Με τη 

λογική αυτή οι επιµέρους στόχοι που αναφέρονται στο ΑΠ αναφέρονται σε όλους 

τους εµπλεκόµενους στη µαθησιακή διαδικασία και όχι µόνο στους µαθητές (δες ΑΠ 

ΠΕ/ΕΑΑ, ΥΠΠ 2009).  

Όσον αφορά το παιδαγωγικό πλαίσιο τα αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα 

διατυπώνονται στον Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό (Ζαχαρίου και Γεωργίου, 2012). 

Κατά τον προγραµµατισµό των µαθηµάτων και τη διατύπωση των συγκεκριµένων 

στόχων όµως είναι σηµαντικό να επιδιώκεται:  

- Η διδασκαλία να αφορά συγκεκριµένες και σηµαντικές έννοιες που 

προκύπτουν από το ζήτηµα ΑΑ που εξετάζεται, 

- Η προσφορά προσεκτικά σχεδιασµένων και σε βάθος µαθησιακών ευκαιριών 

που θα συµβάλουν στην αφύπνιση των µαθητών στα ζητήµατα της ΑΑ και θα 

οδηγήσουν στην επιθυµία για αειφορική συµπεριφορά και ευκαιρίες για 

πραγµατική δράση τοπικού χαρακτήρα, 

- Η ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής και συστηµικής σκέψης, λήψης αποφάσεων 

και γενικά δεξιοτήτων απαραίτητων για ένα ενεργό πολίτη και δηµιουργία 

συνθηκών και ευκαιριών για εφαρµογή των δεξιοτήτων αυτών.  

Κατά τη στοχοθεσία λαµβάνονται επίσης υπόψη το παιδαγωγικό στυλ του 

εκπαιδευτικού, το κλίµα της τάξης, η ηλικία των µαθητών και το ίδιο το ζήτηµα που 

θα τύχει επεξεργασίας. Όσον αφορά τη στοχοθεσία σε σχέση µε την ηλικία των 

παιδιών, οι Engleson et al. (1991) διακρίνουν µεγάλο βαθµό συσχέτισης µε τα στάδια 

νοητικής ανάπτυξης που αναφέρουν οι Piaget, Stage, Epstein και Toepfer. 

Εφαρµόζοντας τα ευρήµατά τους σε σχέση µε τη στοχοθεσία της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, (η ίδια λογική είναι εφαρµόσιµη και από την ΕΑΑ), εισηγούνται τη 

διαβαθµισµένη βαρύτητα στα επίπεδα στόχων. 
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Πίνακας 1: Βαθµίδα εκπαίδευσης και έµφαση στους στόχους της ΠΕ/ΕΑΑ 

(προσαρµοσµένο από τους Engleson et al. 1991: 9) 

Επίπεδο 

εκπαίδευσης 

Μεγάλη Έµφαση Μικρότερη έµφαση 

Προδηµοτική 

και 

κατώτερη 

δηµοτική 

εκπαίδυεση 

(5-9 χρόνων) 

Αφύπνιση – ευαισθητοποίηση 

Στάσεις 

Γνώση 

∆εξιότητες 

Συµµετοχή 

3 – 6 

(9-12 

χρόνων) 

Γνώση 

Στάσεις 

Αφύπνιση- ευαισθητοποίηση 

∆εξιότητες 

Συµµετοχή 

6 – 9] 

(12-15 

χρόνων) 

Γνώση 

∆εξιότητες 

Στάσεις 

Αφύπνιση- ευαισθητοποίηση 

Συµµετοχή 

9 – 12 

(15– 18 

χρόνων) 

∆εξιότητες 

Συµµετοχή 

Στάσεις 

Αφύπνιση- ευαισθητοποίηση 

Γνώσεις 

 

Από τον πιο πάνω πίνακα (Πίνακας 1) και το πιο κάτω διάγραµµα (∆ιάγραµµα 2) 

διαφαίνεται ότι σε µικρότερες ηλικίες, όπου η νοητική ανάπτυξη των παιδιών δεν 

επιτρέπει την σαφή αντίληψη περίπλοκων εννοιών η βαρύτητα που δίνεται στην 

προσφορά  γνώσης είναι µικρότερη χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι οι διδακτέες έννοιες 

δεν θα προσεγγιστούν. Το επίπεδο και ο βαθµός δυσκολίας της διδασκαλίας 

προσαρµόζεται στην ηλικία και αξιοποιούνται οι πιο κατάλληλες διδακτικές 

προσεγγίσεις και τεχνικές. Για τις µικρότερες ηλικίες µεγαλύτερη έµφαση δίνεται 

στην αφύπνιση των µαθητών. Ερευνητικά αποτελέσµατα αποδεικνύουν την 

µεγαλύτερη δεκτικότητα των µικρότερων παιδιών σε µηνύµατα ευαισθητοποίησης 

και αφύπνισης παρά σε µεγαλύτερες ηλικίες όπου στάσεις, συµπεριφορές και αξίες 

έχουν πια εδραιωθεί στην προσωπικότητα του ατόµου (Engleson 1991). Αντίστροφα 

στις µεγαλύτερες ηλικίες δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στο γνωσιολογικό περιεχόµενο, 

τη µεταφορά των εννοιών καθώς και τη διαµόρφωση ευκαιριών δράσης και 

συµµετοχής.  
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ΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Νηπιαγωγείο                                                                            Λύκειο 

 
∆ιάγραµµα. 2 Έµφαση στόχων σε συνάρτηση µε ηλικία 

 
 

Στα πλαίσια των δικών µας αναλυτικών προγραµµάτων και επίσηµων κειµένων για 

την εφαρµογή της ΠΕ/ΕΑΑ στα σχολεία, ο οδηγός του εκπαιδευτικού για την 

εφαρµογή του ΑΠ της ΠΕ/ΕΑΑ στη δηµοτική εκπαίδευση παρουσιάζει και αναλύει 

για την κάθε ενότητα τα επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και τα διαχωρίζει σε 

τρία επίπεδα ανάλογα µε την ηλικία των παιδιών: Πρώτο επίπεδο – τάξεις Α & Β, 

δεύτερο επίπεδο – τάξεις Γ & ∆ και τρίτο επίπεδο Ε & Στ τάξεις του δηµοτικού 

σχολείου.  

 

Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη και ποιοτική εκπαίδευση 

Η ∆εκαετία για την ΕΑΑ προωθεί την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης 

προσανατολισµένη στην ΑΑ, µε απώτερο σκοπό τη διαµόρφωση δηµοκρατικών 

πολιτών, ικανών να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις του παρόντος και του µέλλοντος.  

Η ποιοτική εκπαίδευση (quality education) είναι µια έννοια η οποία τυγχάνει 

ιδιαίτερης σηµασίας στο πλαίσιο της ΕΑΑ και της εκπαίδευσης γενικότερα καθώς οι 

εκπαιδευόµενοι, οι γονείς και οι κοινότητες, οι επαγγελµατίες, οι εκπαιδευτικοί και οι 

ηγέτες µιας κοινωνίας αναγνωρίζουν ότι δεν είναι µόνο η πρόσβαση στην εκπαίδευση 

σηµαντική, αλλά εξίσου σηµαντικό είναι το τι διδάσκεται και πώς.  Το περιεχόµενο 

και η διάρκεια της εκπαίδευσης διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή και η 

πρόσβαση στην εκπαίδευση αποτελεί ένα σηµαντικό ζήτηµα για πολλές χώρες 

(οικονοµικά, κοινωνικά εµπόδια…). Τα διαχρονικά προβλήµατα που επηρεάζουν την 

εκπαίδευση παραµένουν και γίνονται πιο πολύπλοκα αν αναλογιστούµε τις νέες 

προκλήσεις στις οποίες η εκπαίδευση καλείται να ανταποκριθεί σε σχέση µε την ΑΑ, 

την ειρήνη και την ασφάλεια, και πανδηµίες όπως ο ιός του HIV/AIDS (UNESCO 

2007b). 
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Η ΕΑΑ επιδιώκοντας να συµβάλει στην επίλυση των προβληµάτων αυτών, προωθεί 

την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και ευκαιρίες µάθησης για όλους τους 

ανθρώπους, αδιακρίτως των περιστάσεων και των συνθηκών στις οποίες βρίσκονται. 

Η ποιοτική εκπαίδευση αποτελεί προϋπόθεση και βάση για την ΕΑΑ αφού προσφέρει 

στους εκπαιδευοµένους τις στοιχειώδεις γνώσεις και δεξιότητες πάνω στις οποίες 

µπορεί να στηρίξει την οικοδόµηση της η ΕΑΑ. Ο συµβατικός ορισµός, περιγράφει 

την ποιοτική εκπαίδευση ως την εκπαίδευση που περιλαµβάνει αλφαβητισµό, 

αριθµητικό αλφαβητισµό, αναπτύσσει δεξιότητες ζωής και άµεσα  απορρέει από 

κριτικές συνιστώσες της εκπαίδευσης όπως το περιεχόµενο των προγραµµάτων 

σπουδών, τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται, τους εκπαιδευτικούς και την 

κατάρτισή τους, τα συστήµατα αξιολόγησης, την οργάνωση και διοίκηση των 

σχολείων και την ευρύτερη εκπαιδευτική πολιτική. Παρόλο ότι τα πιο πάνω είναι 

σηµαντικά στον προσδιορισµό του περιεχοµένου της έννοιας, η ποιοτική εκπαίδευση 

δεν πρέπει να περιορίζεται µόνο σε αυτά. Το περιεχόµενο της έννοιας είναι ακόµα 

εξελισσόµενο. Σε σχέση µε το παρελθόν, όπου η έµφαση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας διδόταν στο γνωσιολογικό τοµέα, τώρα παρουσιάζεται η ανάγκη για 

προσέγγιση των κοινωνικών και όχι µόνο πτυχών της µάθησης.  Η εκπαίδευση 

αναµένεται να συµβάλει στα πλαίσια της ανθρώπινης ανάπτυξης, της ειρήνης και 

ασφάλειας στον κόσµο και στην διασφάλιση της ποιότητας ζωής τόσο στο 

προσωπικό, όσο και στο οικογενειακό, κοινωνικό και ευρύτερο επίπεδο. Για την 

UNESCO η εκπαίδευση αποτελεί ένα αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωµα.  

 

Η ποιοτική εκπαίδευση ανοίγει ένα παράθυρο στο παρελθόν, είναι σχετική µε το 

παρόν και προετοιµάζει την οδό προς το µέλλον. Σχετίζεται µε την οικοδόµηση 

γνώσης, ικανοτήτων και δεξιοτήτων και την δηµιουργική αξιοποίηση τους από τα 

άτοµα. Αντανακλά τη δυναµική φύση του πολιτισµού, των γλωσσών και την αξία που 

έχει η σχέση του ατόµου µε το ευρύτερο περιβάλλον και τους συνανθρώπους του 

µέσα σε µια αειφορική κοινωνία.  

 

Στο πλαίσιο αυτό η στοιχειώδης εκπαίδευση χρειάζεται να εστιάσει στην ανάπτυξη 

µιας κοινής δεξαµενής µέσω της οποίας όλοι θα έχουν πρόσβαση στην πληροφορία, 

τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις αξίες και προοπτικές για µια δια βίου µάθηση µε τρόπο 

που να ενθαρρύνει αειφόρους τρόπους ζωής. Η νέα αυτή προσέγγιση θα αποβλέπει 

στην ενίσχυση των πολιτών για συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων που θα οδηγήσουν 

στην επίτευξη των στόχων για την ΑΑ (Pigozzi, 2003). Η ενδυνάµωση του κεντρικού 

ρόλου της εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση για την κατάκτηση της ΑΑ.  
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H UNESCΟ υποδεικνύει σηµεία της ΕΑΑ που στηρίζουν την ποιοτική εκπαίδευση 

και σχετίζονται µε την ατοµική µάθηση και τα εκπαιδευτικά συστήµατα. Στο ατοµικό 

επίπεδο αναφέρεται στα πιο κάτω: 

- ποιος είναι ο µαθητής; 

- τι γνωρίζει και ποιες είναι οι εµπειρίες του; 

-  τι τον ενδιαφέρει και τι τον αφορά; 

- ποιες παιδαγωγικές στρατηγικές είναι κατάλληλες για αυτόν; 

- πώς µπορεί το µαθησιακό περιβάλλον να εµπλουτιστεί; (UNESCO, 2005b). 

Η ποιοτική εκπαίδευση παραπέµπει σε µια εκπαίδευση η οποία λαµβάνει υπόψη τις 

ανάγκες του κάθε εκπαιδευόµενου στο κάθε µάθηµα που του προσφέρει. Η χρήση 

ποικιλίας διδακτικών τεχνικών και προσεγγίσεων διασφαλίζει για το δάσκαλο ότι  οι 

δραστηριότητες που προσφέρει θα ικανοποιήσουν διαφορετικές ανάγκες ανάµεσα στο 

σύνολο των µαθητών στην τάξη (κάποιοι προτιµούν να ακούνε, άλλοι να 

συµµετέχουν ενεργά…) και θα βοηθήσουν το µαθητή να αναπτύξει δεξιότητες και 

ικανότητες για να µαθαίνει και να κρίνει. ∆υστυχώς οι παραδοσιακές παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις εξυπηρετούν κυρίως τους µαθητές που είναι ικανοί ακροατές, 

αναγνώστες και εύκολα αποστηθίζουν αυτά που διαβάζουν και ακούνε. Η εκπαίδευση 

όµως είναι για όλους. Το µάθηµα πρέπει να είναι τέτοιο που να φτάνει σε όλους τους 

µαθητές αντανακλώντας έτσι την αξία της κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας η 

οποία αποτελεί και σηµαντικό στοιχείο της αειφορίας. Τέτοιες πρακτικές µπορούν να 

αποτελέσουν για τους µαθητές πρότυπο για τη  µορφή που η ισότητα και κοινωνική 

δικαιοσύνη µπορούν να έχουν. Με τον τρόπο αυτό, οι διαφορετικές προσεγγίσεις (π.χ. 

ΕΑΑ για το σύνολο της σχολικής µονάδας) και τεχνικές µπορούν να προωθήσουν τις 

αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.  

 

Στο ευρύτερο επίπεδο η ΕΑΑ εξυπηρετεί τέσσερις στόχους που σχετίζονται µε την 

ποιοτική εκπαίδευση: 

- Προώθηση και βελτίωση της βασικής εκπαίδευσης  

Η παροχή ποιοτικής βασικής εκπαίδευσης σε αγόρια και κορίτσια είναι σηµαντική 

για την ευηµερία τους καθώς και για τις κοινωνίες στις οποίες ζουν. Η βασική 

εκπαίδευση πρέπει να επικεντρώνεται στο να βοηθά τους µαθητές να αποκτούν 

γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και προοπτικές που να ενθαρρύνουν και να στηρίζουν τους 

πολίτες να υιοθετούν αειφορικούς τρόπους ζωής  
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- Επαναπροσανατολισµός των υπαρχουσών εκπαιδευτικών δοµών ως προς το πλαίσιο 

των αρχών της ΕΑΑ  

Ο επαναπροσανατολισµός της εκπαίδευσης προϋποθέτει τη συνολική της 

αναθεώρηση ξεκινώντας από την προσχολική ηλικία και φθάνοντας µέχρι την 

ανώτερη εκπαίδευση. Απαιτεί επανεξέταση του τι και πώς διδάσκεται και τι 

αξιολογείται σε σχέση µε την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης. Η όλη διαδικασία είναι 

προσανατολισµένη στο µέλλον καθώς οι µαθητές του σήµερα θα κληθούν να 

αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις του αύριο οι οποίες θα απαιτούν δηµιουργική, 

αναλυτική σκέψη καθώς και δεξιότητες λύσης προβλήµατος.   

- Ανάπτυξη της συνείδησης του κοινού και της κατανόησής της έννοιας της αειφόρου 

ανάπτυξης  

Η επίτευξη των στόχων της ΕΑΑ χρειάζεται πολίτες οι οποίοι να είναι ενήµεροι για 

τα ζητήµατα της ΑΑ καθώς και τις αλλαγές στην καθηµερινή τους ζωή που θα 

συµβάλουν στην επίτευξη τοπικών και εθνικών στόχων για την ΑΑ. Η διαµόρφωση 

τέτοιων πολιτών προϋποθέτει την ενίσχυση της µη τυπικής εκπαίδευσης και την 

αξιοποίηση των ΜΜΕ.  

- Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων στον κόσµο εργασίας  

Όλοι οι επαγγελµατικοί φορείς, (εταιρίες, ινστιτούτα...) αναµένεται να συµβάλουν 

στην ενίσχυση και ενθάρρυνση των επαγγελµατιών για να υιοθετήσουν αειφόρες 

πρακτικές στην επαγγελµατική και προσωπική τους ζωή, οι οποίες θα συµβάλουν 

στην επίτευξη των στόχων της ΑΑ τόσο στο τοπικό, όσο και στο εθνικό επίπεδο. 

 

Τα πρώτα δύο σηµεία αφορούν την τυπική εκπαίδευση ενώ το τρίτο και τέταρτο 

αφορούν κυρίως τη µη τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Για την επίτευξη και των 

τεσσάρων στόχων της ΕΑΑ απαιτείται συνδυασµένη δράση της τυπικής, µη τυπικής 

και άτυπης εκπαίδευσης (UNECE 2011, UNESCO 2007a). 

 

Παρόλες τις διαφορές τους όλα τα εκπαιδευτικά προγράµµατα πρέπει να στηρίζονται 

στους πέντε πυλώνες της εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν θεµελιακή σηµασία για την 

παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης. Οι πρώτοι τέσσερις πυλώνες αφορούν το άτοµο: να 

µάθει πώς να “γνωρίζει”, να “κάνει”, να “συµβιώνει” και να “είναι”. Ο πέµπτος 

πυλώνας προστέθηκε από την UNESCO και αφορά στην ειδική πρόκληση που 

αποτελεί για την εκπαίδευση η ανάγκη να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της και να 

επιφέρει κοινωνικές αλλαγές. Και οι πέντε πυλώνες είναι απαραίτητοι για να 

ενδυναµώσουν τα άτοµα να δηµιουργήσουν ένα πιο αειφορικό µέλλον.  
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