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Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση γεννήθηκε τη δεκαετία του 60 
στο πλαίσιο του προβληματισμού που ανέπτυξε το 

περιβαλλοντικό κίνημα.

Σταθμός σε μια εξελικτική πορεία που ξεκίνησε το 19ο αιώνα.



Εξελικτική πορεία της ΠΕ

Κοινωνικά κινήματα για τη διατήρηση και προστασία της φύσης

Εκπαίδευση για τη Διατήρηση της Φύσης,   Μελέτη της Φύσης,  
συνδυάστηκαν και αλληλεπίδρασαν με άλλες κινήσεις όπως

Εκπαίδευση έξω από το σχολείο / Υπαίθριες δραστηριότητες

Περιβαλλοντικά κοινωνικά κινήματα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Αφομοιώνει  και μετεξελίσσει τις πρόδρομες εκπαιδευτικές κινήσεις

Φύση
19ος αιώνας- δεκαετία 1960

Περιβάλλον
φύση                κοινωνία

Από δεκαετία  1960



Εξελικτική πορεία της ΠΕ

Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη
Διευρύνει και μετεξελίσσει τη ΠΕ

Από τη δεκαετία του 90

Αειφορία

ρυθμιστική έννοια
των σχέσεων

Φύση                        κοινωνία
οικονομία



Ρητορική της ΠΕ

βασικά σημεία μεταξύ άλλων:

 το νέο ήθος,  

 η ποιότητα ζωής, 

 η αλλαγή στις σχέσεις του ανθρώπου με τον άνθρωπο και με τη φύση, 

 η κοινωνική και πολιτική ευθύνη, 

 ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας της οικονομικής ανάπτυξης 

κλπ.



Στόχοι ΠΕ

 Ευαισθητοποίηση γύρω από το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα, 

 Ανάπτυξη της σχετικής γνώσης 

 Καλλιέργεια των απαραίτητων ικανοτήτων για τη διαχείριση και τη 
διευθέτηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων.

 Καλλιέργεια περιβαλλοντικών αξιών, στάσεων και συμπεριφορών 
και του συναισθήματος  ευθύνης σε σχέση με το περιβάλλον 

 Ανάπτυξη δράσης για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.



Χαρακτηριστικά ΠΕ

Ολιστική / συστημική / διεπιστημονική / διαθεματική προσέγγιση της γνώσης 
γιατί τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της αειφορίας είναι ιδιαίτερα 
πολύπλευρα και  πολύπλοκα

Καλλιέργεια κριτικής σκέψης γιατί τα ζητήματα είναι αμφιλεγόμενα

Εκπαίδευση στις αξίες της αειφορίας: κοινωνική-οικολογική αλληλεγγύη και 
δικαιοσύνη, ανεκτικότητα, δημοκρατία

Καλλιέργεια ικανότητας δράσης για αλλαγές στην κοινωνία και την εκπαίδευση



Παιδαγωγικό πλαίσιο

 το άνοιγμα του σχολείου στην κοινότητα, 

 η βιωματική και επικοινωνιακή προσέγγιση της γνώσης, 

 η δράση στη μάθηση, 

 η ενεργοποίηση των εκπαιδευομένων στη διαδικασία της μάθησης

 η μάθηση μέσω ανακάλυψης,

 η εμπειρική μάθηση

 η μελέτη θεμάτων από το άμεσο περιβάλλον,

 η ομαδική εργασία



Παιδαγωγικό πλαίσιο

η χρήση του περιβάλλοντος ως πηγής και χώρου 
μάθησης

Υπαίθριες δραστηριότητες



Υπαίθριες δραστηριότητες

Κάθε υπαίθρια δραστηριότητα δεν είναι εκπαιδευτική
Εκδρομές, παιχνίδια,  άθληση,  πικ-νικ, γενικότερα αναψυχή

Εκπαιδευτική υπαίθρια δραστηριότητα ενέχει 
σχεδιασμό, μαθησιακούς στόχους, αξιολόγηση

Κάθε εκπαιδευτική υπαίθρια δραστηριότητα δεν ενέχει εξ 
ορισμού βιωματικό, εμπειρικό χαρακτήρα και ενεργή ατομική 
και συλλογική συμμετοχή των εκπαιδευομένων 

π.χ. ξενάγηση σε μια αστική περιοχή, σε ένα πάρκο κλπ

Κάθε βιωματική, συμμετοχική και εμπειρική εκπαίδευση στην 
ύπαιθρο δεν είναι απαραίτητα ΠΕ 



Περιβαλλοντική 
εκπαίδευση

Υπαίθριες 
δραστηριότητες

Βιωματικές 
εμπειρικές 

δραστηριότητες



Υπαίθριες δραστηριότητες 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 Μεθοδολογικά:

βιωματικό και εμπειρικό χαρακτήρα,  διερεύνηση και 
ενεργή ατομική και ομαδική συμμετοχή των 
εκπαιδευομένων.

 Σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση: 

σε σχέση με τους μαθησιακούς στόχους, τα βασικά 
χαρακτηριστικά, τις αξίες και τη φιλοσοφία  της ΠΕ.



Επισημάνσεις

Οι υπαίθριες δραστηριότητες να μην περιορίζονται

στα προφανή οφέλη που εξ ορισμού έχουν για τους 
εκπαιδευόμενους

και 

στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

αλλά 

να εντάσσονται σε μια γενικότερη λογική και σε ένα 
εκπαιδευτικό σχεδιασμό που συνάδει με τους 
ριζοσπαστικούς στόχους της ΠΕ



Δηλαδή

Πολιτική εκπαίδευση 

γιατί τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της αειφορίας είναι 
κοινωνικά και πολιτικά

εκπαίδευση για τη δημοκρατία

Εκπαίδευση για την 
ιδιότητα του κριτικά 
σκεπτόμενου πολίτη

Ανάπτυξη 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΡΑΣΗΣ

Συμμετοχή
Ενεργός πολίτης



Βασική παράμετρος

Η εμπειρία που αποκτάται

 να μην περιορίζεται στην εμπειρία 

αλλά 

 να αξιοποιείται αναστοχαστικά και να 
κεφαλαιοποιείται σε μάθηση στο πλαίσιο των 
στόχων και των χαρακτηριστικών της ΠΕ



Ευχαριστώ πολύ


