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ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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Όταν μιλάμε για περιβάλλον …. 



Όταν μιλάμε για περιβάλλον …. 



Όταν μιλάμε για περιβάλλον …. 



… κι όταν μιλάμε για καταστροφή του περιβάλλοντος… 



… κι όταν μιλάμε για 
καταστροφή του 
περιβάλλοντος… 



Έννοια του Περιβάλλοντος  

• Έννοια πολύπλοκη και πολυδιάστατη 

• Εμφανίζεται με διάφορες μορφές 

• Αποδίδονται διάφορα χαρακτηριστικά 

• Συνδέεται με διάφορες ιδεολογίες 

• Αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης διαφόρων 

ομάδων 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  
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…Και ποιες οι συνέπειες τους; 



http://www.alchemysite.com/blog/uploaded_images/Sao_Paolo-Rich_Poor-733490.jpg 
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http://affordablehousinginstitute.org/blogs/us/wp-content/uploads/imagesstreet-children-philippines-small1.jpg 
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http://www.bookloversden.com/Afterschooling/files/page0_blog_entry12_1.jpg 
http://therearekindpeople.com/projects-folder/images/poor-children.jpg 
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http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2008/04/08/un4.jpg 
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Αύξηση 
πληθυσμού 

Αύξηση αναγκών 

Αύξηση 

κατανάλωσης 

Περιβαλλοντική 

υποβάθμιση  

Εξάντληση των 

Φυσικών Πόρων 

Μετανάστευση 

Φτώχεια 

Διαμάχες 

Διακρίσεις 
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Εμφάνιση περιβαλλοντικών προβλημάτων 

Κυριαρχία ανθρωπογενούς περιβάλλοντος  

στο φυσικό 

Περιβαλλοντική υποβάθμιση (τα φυσικά 

συστήματα δεν μπορούν να ανταποκριθούν 

στις «πλαστές» ανθρώπινες ανάγκες (π.χ. 

εξάλειψη φυσικών πόρων), ούτε έχουν 

μηχανισμούς αποκατάστασης της 

περιβαλλοντικής επιβάρυνσης 

Περιβαλλοντικ

ή κρίση 



Περιβαλλοντική κρίση και οικονομική ανάπτυξη 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 

 κέρδος Vs Κοινωνικές 

ανάγκες: 

• Τι θα παραχθεί 

• Από ποιον θα παραχθεί  

• Πώς θα παραχθεί  

• Διαμορφώνονται σε 

κάθε ιστορική περίοδο 

• Εξέλιξη του πολιτισμού 

• την εκάστοτε 

κουλτούρα 

• Τεχνολογία 

• Κοινωνική Ομάδα 



Πώς μπορεί αλλιώς να ιδωθεί η περιβαλλοντική κρίση; 

Ως σύμπτωμα των καταναλωτικών κοινωνιών όπου η ευημερία τους 

μετριέται με την αχαλίνωτη κατανάλωση, αξία της οποίας είναι το κέρδος 

το οποίο αποτιμάται σε χρήμα. 

2 είδη κατανάλωσης 

Κατανάλωση αγαθών 

Κατανάλωση φυσικών 

πόρων 

Τεχνολογία 

Το μεγάλο άλλοθι των 

πολυεθνικών 

« Η οικονομία η παραγωγή, η κατανάλωση και πολύ 

περισσότερο τα οικονομικά κριτήρια ανάγονται σε υψηλή 

αξία της κοινωνικής ζωής» (Καστοριάδης, 1998, σελ. 19)  



Η μεγάλη πρόκληση στην οποία καλούμαστε να 

ανταποκριθούμε είναι η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης: 

«Η ανάπτυξη είναι αειφόρος όταν ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες 

χωρίς να μειώνει τις δυνατότητες των μελλοντικών γενεών να καλύψουν 

τις δικές τους» (WCED, 1987, p.43) 

« Η ανάπτυξη είναι αειφόρος όταν βελτιώνει την ποιότητα 

ζωής στο πλαίσιο των ορίων που θέτει η φέρουσα ικανότητα 

των οικοσυστημάτων που υποστηρίζουν τη ζωή» 

(IUCN/UNEP/WWF, 1991, p.8) 

Δύο ορισμοί που ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Ο ένας αναδεικνύει 

τη διαγενεαλογική αλληλεγγύη και υπευθυνότητα και ο άλλος 

περιλαμβάνει την περιβαλλοντική διάσταση (Jacobs, 1999) 

ΕΝΝΟΙΑ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΠΟΛΛΩΝ 

ΕΡΜΗΝΕΙΩΝ  

400 διαφορετικοί ορισμοί 

Κοινή αποδοχή έχει ηθική βάση, είναι ριζοσπαστική και αυτά 

τα στοιχεία της είναι που θα πρέπει να αξιοποιηθούν 
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Περιβάλλον 

Κοινωνία Οικονομία 

Αποδοτικότητα 

Συνέπεια 

Επάρκεια 

Βασική αρχή της Αειφορίας …. 



ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

Οικολογική 

Αειφορία 

Οικονομική 

Αειφορία 

Κοινωνική 

Αειφορία 

Πολιτιστική 

Αειφορία 

Προσωπική 

Αειφορία Πώς θα επιτευχθεί; 



Εκπαίδευση 

Το βασικό ζητούμενο της Αειφόρου 

Ανάπτυξης 

Πρόκληση:  Όχι ο τρόπος με τον οποίο η εκπαίδευση μπορεί να 

συμβάλει στη διαμόρφωση μοντέλων βιωσιμότητας μέσα από 

την οποία θα επιχειρηθεί η αλλαγή συμπεριφορών, αλλά…. 

Πώς η Εκπαίδευση μαζί με την κοινωνία μπορούν αμοιβαία να 

συμβάλουν στη διαμόρφωση συμπεριφορών 

προσανατολισμένων στην αειφορία.  

Η εκπαίδευση  σε όλα τα επίπεδα και με όλες τις μορφές της να 

καταστήσει την αειφόρο ανάπτυξη στο επίκεντρο των 

δραστηριοτήτων της  



Γιατί φτάσαμε στη μετεξέλιξη της έννοιας της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης 

• Σε επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης υπήρξε αναντιστοιχία ανάμεσα στη 

θεωρία και στην πράξη 

• Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση κατέληξε να είναι «λάιτ» 

• Περιορίζεται σε «πρώτης τάξεως αλλαγές»  

• Περιορίζεται σε εκπαίδευση για τη φύση. Περιορίζεται στην απόκτηση 

γνώσεων σε σχέση με το περιβάλλον και την οικολογία. Τα 

προβλήματα προσεγγίζονται από βιοφυσική άποψη 

• Συνδέεται με τις φυσικές επιστήμες και τα άμεσα με το περιβάλλον 

συγκλίνοντα επιστημονικά πεδία, παραγνωρίζοντας το ρόλο των 

επιστημών και των τεχνών 

• Δίνεται έμφαση στον εργαλειακό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, όπου οι 

μαθητές καλούνται να  πετύχουν συγκεκριμένους στόχους που 

καθορίζονται από άλλα κέντρα αποφάσεων (υπουργείο-μείωση 

κατανάλωσης νερού, ενέργειας, μέσα από συγκεκριμένα «δοτά» 

προγράμματα.  



Από την ΠΕ στην ΕΑΑ: Βασικές Διαφορές  

ΠΕ  ΕΑΑ 

• Έμφαση στην 

προστασία και 

διατήρηση του 

περιβάλλοντος, 

• Οι άνθρωποι 

αποτελούν τις αιτίες, 

αλλά και τα θύματα των 

περιβαλλοντικών 

προβλημάτων, 

• Συνδέεται κυρίως με τις 

φυσικές επιστήμες και 

την οικολογία, 

• Αναφορά στο τρίπτυχο 

περιβάλλον-κοινωνία-

οικονομία, χωρίς όμως 

καμιά αλληλοσύνδεση,  

• Απολίτικη-

επικέντρωση στη γνώση 

και πληροφορία, 

• Έχει νατουραλιστικές 

προσεγγίσεις και 

επιδιώξεις. 

• Τα θέματα του φυσικού 

περιβάλλοντος 

εμποτίζονται με τις 

έννοιες των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, της 

δικαιοσύνης, της 

δημοκρατίας, 

• Τα περιβαλλοντικά, 

οικονομικά και κοινωνικά 

προβλήματα έχουν κοινές 

αιτίες και λύσεις,  

• Έχει πολιτικό 

χαρακτήρα και 

περιεχόμενο-ενεργός 

πολίτης, 

• Η εφαρμογή της 

προσβλέπει ριζικές 

αλλαγές στο 

μικροεπίπεδο και 

μακροεπίπεδο της 

εκπαίδευσης, 

• Μετατόπιση του 

επίκεντρου της από τη 

φύση στην κοινωνία 

 



Δύο βασικοί άξονες: 

Α) Διερεύνηση 

Β) Αμφισβήτηση και 

εγρήγορση 

Η ΕΑΑ δεν είναι μια 

κατάσταση που απλά 

κατανοούμε και 

εφαρμόζουμε 



Βασικά χαρακτηριστικά της  

•Δράση και συμμετοχή στα πλαίσια του τοπικού περιβάλλοντος και της 

κοινότητας, μέσα από την οποία θα κατανοηθεί η προσωπική και συλλογική 

ευθύνη, αλλά και ο οικουμενικός χαρακτήρας των περιβαλλοντικών ζητημάτων.  

Στοχεύει στη διαμόρφωση του μαθητή-πολίτη, στον 

ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 

 

• Αξιοποίηση της εμπειρίας και της γνώσης του τοπικού πληθυσμού 

• Συνδυασμός της μη-τυπικής εκπαίδευσης, προώθηση συμμετοχικών 

δραστηριοτήτων δια-δραστικού χαρακτήρα προσαρμοσμένων στις ανάγκες 

και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και της κάθε σχολικής μονάδας 

• Συνεκτίμηση παράλληλα με τις επιπτώσεις στο βιοφυσικό περιβάλλον 

των επιπτώσεων σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, το ρόλο 

και τις επιδράσεις του ανθρώπινου παράγοντα σε όλες τις διαστάσεις του 

περιβάλλοντος 

• Αξιοποίηση όχι μόνο των φυσικών επιστημών αλλά και των κοινωνικών 

ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς επίσης και των επιστημών από το χώρο 

των τεχνών 

• Οργάνωση της διδακτικής πορείας στη βάση σύγχρονων διδακτικών 

προσεγγίσεων  και παιδαγωγικών μεθόδων 

• Προώθηση παιδαγωγικών αρχών όπως εκπαίδευση βασισμένη στο 

χώρο, διαγενεακή αλληλεπίδραση 



Μαθησιακή διαδικασία 

• Βασίζεται στο συνδυασμό τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης 

• Στηρίζεται στην προώθηση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων 

επικεντρωμένων στη συνεργατική και συμμετοχική μάθηση 

•  Επικεντρώνεται στη  δια βίου μάθηση και στην εκπαίδευση όλων των 

ομάδων πληθυσμού 

•  Προσανατολίζεται στη δράση και στη συμμετοχή 

Προσβλέπει 

Περιβαλλοντικά «εγγράμματο» Πολίτη 

• Όχι οικολογική γνώση αλλά περιβαλλοντική παιδεία 

• Κοινωνική υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία στη βάση ενός νέου 

περιβαλλοντικού κώδικα αξιών 

• Κριτικά σκεπτόμενος και ελεύθερος να αποφασίσει για τις επιλογές του 

• Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, ενεργοποίηση του πολίτη τόσο σε ατομικό 

όσο και σε συλλογικό επίπεδο σε ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή τους 



ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ Η ΕΑΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ;  


