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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Συνηθίζουμε να λέμε ότι όλα είναι θέμα Παιδείας. Έτσι και η 
σχέση μας με το Περιβάλλον είναι θέμα Περιβαλλοντικής 
Παιδείας.  

 
 H σχέση του ανθρώπου με το Περιβάλλον απασχόλησε την 

ανθρωπότητα από την αρχαιότητα. Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι, 
όπως ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, διατύπωσαν πολλές φορές 
σχετικούς προβληματισμούς και απόψεις. (θέμα για τους 
Φιλολόγους στα μαθήματά τους) 



Συνήθως  οι συζητήσεις για τα  Νομοσχέδια γίνονται κυρίως 
για ΚΠΕ, Υπευθύνους, Συμβούλους, Σ.Σ.Ε κ.λπ. Γιατί άραγε 
μόνο γι αυτά και όχι και για το περιεχόμενο της Εκπαίδευσης; 

 

Μήπως επειδή οι ομάδες αυτές αξιοποιώντας προσβάσεις 
στο Υπουργείο πιέζουν συντεχνιακά για να προτάξουν τα 
θέματα των θέσεων και της εξέλιξής των; 

 

Όμως η Πολιτική και Διοικητική ηγεσία οφείλουν να 
ασχοληθούν πρώτα με το τι θέλουμε να πετύχουμε στα 
Σχολεία και μετά πώς θα συμβάλουν στην προσπάθεια αυτή 
τα υποστηρικτικά στελέχη και οι δομές. 

  
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΕΜΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 



Πώς ξεκίνησε η ΠΕ 
 

Ιστορικά η βιομηχανική ανάπτυξη, οι ρύποι που προέκυψαν 
και ο τρόπος διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων  
προκάλεσαν στις ανεπτυγμένες χώρες  προβλήματα ρύπανσης 
και μόλυνσης  του αέρα, του υγρού στοιχείου και της στεριάς 
διαταράσσοντας την Οικολογική Ισορροπία και 
υποβαθμίζοντας την Ποιότητα Ζωής. Επίσης συνέβησαν 
περιβαλλοντικά ατυχήματα  με κόστος σε ανθρώπινες ζωές.  

 

 

Έτσι, εδώ και 50 χρόνια ξεκίνησε παγκόσμια η προσπάθεια 
για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Αυτό απαιτούσε  
συμμετοχή όλης της κοινωνίας. Ο ρόλος της εκπαίδευσης θα 
διασφάλιζε την συμμετοχικότητα και τις απαιτούμενες θετικές 
στάσεις και συμπεριφορές των πολιτών.  



Στην Ελλάδα που η οικονομική της ανάπτυξη υστέρησε 
χρονικά, η προσπάθεια αυτή άρχισε να γίνεται 15 με 20 
χρόνια αργότερα.  

 

Και παγκόσμια και εθνικά η ταυτοποίηση των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων, η ανάλυση των αιτίων και οι 
προτάσεις λύσεων έγιναν με τη βοήθεια των Περιβαλλοντικών 
Επιστημών  και κυρίως της Οικολογίας.  

 

Παράλληλα στις κοινωνίες αναπτύχθηκε το Οικολογικό 
κίνημα των πολιτών. 





















Carrying capacity = φέρουσα ικανότητα 

Ή καλύτερα: ικανότητα προς φέρειν  

Το καθοριστικό όριο που πρέπει να παίρνουν 
υπόψη τους οι άνθρωποι (στην οικιστική ανάπτυξη, 
την παραγωγή, τις μεταφορές, στη χρήση ενέργειας 

κ.λπ.) αν θέλουν να έχουν βιώσιμη (αειφορική) 
ανάπτυξη 

 

 Από άγνοια ή απληστία ξεπερνάμε τα όρια των αντοχών της φύσης 



Η εξέλιξη στο διεθνή προβληματισμό 
 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση προοδευτικά,  με σταθμούς 
τη Διάσκεψη της Στοκχόλμης (1972), τη Χάρτα του Βελιγραδίου 
και καθοριστικά τη Διάσκεψη της Τιφλίδας (1977), δηλαδή 
πολλές δεκαετίες πριν, διείδε ότι ο τρόπος διαχείρισης του 
φυσικού περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και η 
βιωσιμότητα της ανάπτυξης έχουν να κάνουν με αξίες 
οργάνωσης των κοινωνιών όπως η δικαιοσύνη, η ποιότητα 
ζωής, η αλληλεγγύη, και η ειρήνη. 

 

Όλα αυτά εξειδικεύονται σήμερα για μια ευρύτερη 
εκπαίδευση με τους 17 στόχους που πρότεινε ο ΟΗΕ 
(Γκουτιέρες) για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την 
Αειφορία. 



Η Μπρούτλαντ έθεσε το 1987 το θέμα της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης σε σχέση με τα δικαιώματα των μελλοντικών γενεών 
και σημαντικό ρόλο έπαιξαν στο να έλθει έντονα στο προσκήνιο 
η ανάγκη για Αειφορική Ανάπτυξη, η Διακυβερνητική Διάσκεψη 
για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στο Ρίο της Βραζιλίας το 
1992 και η Agenda 21.  

 

Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ συνάντηση της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  με 
Αντιπροσωπίες Παιδείας απ’ όλες τις χώρες στο ΘΕΡΙΝΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ της ΤΟΥΛΟΥΖ (1994) για την εξειδίκευση 
πρακτικών της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και τη 
Βιωσιμότητα, οδήγησε στην έκδοση συστάσεων  για συνεργασία 
με τις τοπικές κοινωνίες και τις ΜΚΟ για ολιστική και 
διεπιστημονική προσέγγιση και για χρήση κατάλληλων  
βιωματικών εκπαιδευτικών  εργαλείων. 

 

Το 1997 έγινε στη Θεσσαλονίκη η Παγκόσμια διάσκεψη για 
την Αειφορία της UNESCO με συνδιοργανώτρια την ΠΕΕΚΠΕ. 

 

 





ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ & 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ σε σχέση 
με τη ΖΩΗ. 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ των ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΜΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ σε ΑΞΙΕΣ όπως η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, η ΙΣΟΤΗΤΑ, 
 Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, η ΕΙΡΗΝΗ, η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για ΤΗΝ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ δηλ.  ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ,  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ. 
 
 
 

 

ΑΕΙ ΦΕΡΩ = ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩ 



ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

• Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΑΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ) ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ,ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
 

• Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΦΟΥ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  
 

• Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, με      
την ΥΠΕΡΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ  του για ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ και 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, οδήγησε στην ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ [Π.χ. Δάση ΑΜΑΖΟΝΙΟΥ, ΥΔΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΚΑΜΠΟΣ Κ.Α]. 

•  Η ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΕΙΛΕΙ τη συνέχεια της 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
 

     
 



ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 



ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

Ας σκεφτούμε όλοι ότι κάθε ανάσα που παίρνουμε είναι 
από το φυσικό περιβάλλον, κάθε γουλιά νερό που πίνουμε 
είναι από το φυσικό περιβάλλον, κάθε μπουκιά φαγητού που 
τρώμε είναι από τις παραγωγικές δραστηριότητες της 
Γεωργίας, της Κτηνοτροφίας, της Αλιείας κ.λπ. που 
στηρίζονται στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων.  

 
Από τους φυσικούς πόρους στηρίζεται η βιομηχανική 

παραγωγή, η ναυτιλία, οι οικοδομές, τα δίκτυα μεταφορών ο 
τουρισμός κ.λπ. 

 



Σήμερα η κρίση της Κλιματικής Αλλαγής δείχνει ξεκάθαρα 
το που φτάσαμε και γιατί. Οι κοινωνίες μας  στα πλαίσια ενός 
άκρατου ανταγωνισμού με στόχο την μεγιστοποίηση των 
κερδών έχουν ξεχάσει ότι η Γη είναι το μεγάλο μας σπίτι και 
ότι πρέπει να ζούμε σε ισορροπία με τη φύση. 

 
  Η ισορροπία  έχει διαταραχτεί δραματικά και πέραν των 

συνηθισμένων κλιματικών διακυμάνσεων έχει επιταθεί η 
κλιματική αλλαγή από την υπερβολική χρήση ορυκτών 
καυσίμων στην παραγωγή, στις συγκοινωνίες και στις 
ενεργειακές ανάγκες των πόλεων. Οι πολύ μεγάλες εκπομπές 
του διοξειδίου του άνθρακα και των άλλων αερίων του 
θερμοκηπίου επέσπευσαν και ενέτειναν την Κλιματική αλλαγή 
τις συνέπειες της οποίας υφίσταται όλη η ανθρωπότητα. 



ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  

• ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ 
ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ [ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ]. 
 
•ΣΗΜΑΙΝΕI ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ, ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. [παραδείγματα οι τυφώνες, οι 
πλημμύρες, οι δασικές πυρκαγιές, η διάβρωση] Δηλαδή, είναι το 
σημαντικότερο σημερινό περιβαλλοντικό πρόβλημα και των επομένων 
δεκαετιών. 
 
• ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ  που ζούμε και  ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 
(όπως σε Αττική, Πελοπόννησο, Εύβοια). ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ (Μάνδρα, 
Φθιώτιδα,  Κρήτη,  Δυτ.Ελλάδα, Χαλκιδική, Μουζάκι, Αττική). ΔΙΑΒΡΩΣΗ  
ΜΕ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙΣ Οικισμών, Δρόμων, Γεφυρών κ.α. 
 
• Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ.  









 Στη χώρα μας είχαμε πάρα πολλές και μεγάλες δασικές 
πυρκαγιές. Το ίδιο συνέβη στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, 
στην Κροατία, σε Βαλκανικές χώρες, στην Τουρκία, στην Αλγερία, 
στην Κύπρο και αλλού. Η Μεσόγειος φλέγεται, όπως και  άλλες 
περιοχές του κόσμου με παρόμοιο κλίμα (Αυστραλία, Ν.Αφρική,   
πολιτείες των ΗΠΑ, Νότια Αμερική). Έχουμε επέκταση και σε 
περιοχές του πλανήτη που δεν είχαν τέτοια φαινόμενα στο 
παρελθόν ακόμα και στη Σιβηρία! 

 
Αν ξεκινήσουμε ψάχνοντας τα αίτια οι επιστήμονες, στην 

συντριπτική τους πλειοψηφία, λένε ότι κύριος παράγων είναι η 
υπερθέρμανση του πλανήτη και η ξηρασία που οφείλονται στην 
Κλιματική αλλαγή.  



Οι αντιπυρικές ζώνες , οι καθαρισμοί από τα ξερόκλαδα και 
τα σκουπίδια δεν είναι μόνο για τα Συνέδρια και τα Σεμινάρια. 
Πρέπει να γίνονται έγκαιρα  με σχέδιο και κατά προτεραιότητα  
ώστε να υπάρχουν και για την πρόληψη και  για την 
αντιμετώπιση της καταστροφής. 

Δυστυχώς βλέπουμε ενώ μαίνονται οι πυρκαγιές να 
προσπαθούν Πυροσβεστική, Αυτοδιοίκηση, Στρατός, κάτοικοι 
να ανοίξουν άρον άρον αντιπυρικές ζώνες την τελευταία 
στιγμή. Αυτό είναι το κράτος μας και η ελλιπής οργάνωσή του 
σ’ ένα τομέα που έχει να κάνει με την προστασία της ζωής, του 
φυσικού περιβάλλοντος, της παραγωγής και της κατοικίας.  

Από την άλλη πλευρά βλέπουμε τρομακτικούς τυφώνες, 
κυκλώνες και πλημμύρες σε όλο τον κόσμο να καταστρέφουν 
πόλεις, χωριά, εργοστάσια, αγροτικές μονάδες και 
ανθρώπινες ζωές.  



 Πρόσφατα  παραδείγματα οι μεγάλες πλημμύρες στην πιο 
οργανωμένη Ευρωπαϊκή χώρα, τη Γερμανία (τίποτα δεν 
μπορούσε να αντισταθεί στις καταστροφικές πλημμύρες στην 
Ρηνανία και Βεστφαλία). 

 Το ίδιο συνέβη στην πειθαρχικά οργανωμένη με κεντρικό 
σχεδιασμό Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας αλλά και στις πλούσιες 
ΗΠΑ. (22 χρόνια μετά τη μεγάλη καταστροφή που προκάλεσε 
στις ΗΠΑ ο τυφώνας «Κατρίνα», είχαμε τον τυφώνα «Αίντα» με 
θανάτους και καταστροφές που δεν τις έβαζε ο ανθρώπινος 
νους).  

Είναι  βέβαιο όπως έγινε προχθές, ότι μας περιμένουν κι 
εμάς νέοι «Ιανοί» και νέες «Μήδειες», ποιός ξέρει σε ποιες 
περιοχές. 











Η Ελλάδα, μια μικρή χώρα, δεν μπορεί να επηρεάσει 
καθοριστικά το κλίμα του πλανήτη, όμως έχουμε την υποχρέωση 
να συμβάλουμε  θετικά στο ποσοστό που μας αντιστοιχεί.  

 
Σίγουρα  πάντως καταλαβαίνουμε όλοι, ότι η προσπάθεια για 

μετριασμό των επιπτώσεων από τις καταστροφές που είναι 
συνέπεια της κλιματικής αλλαγής ΜΑΣ ΑΦΟΡΆ ΟΛΟΥΣ.  

 
Στις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού δεν είχαν 

καθαριστεί περιοχές από ξερόχορτα, ξερόκλαδα και σκουπίδια ή 
ανοίγονταν αντιπυρικές ζώνες την ώρα της φωτιάς. 

 
 Στις πλημμύρες καθαρίζονταν φρεάτια, ρέματα και ποτάμια 

την ώρα του κακού ή είχαν εγκαταλειφθεί υλικά δημοσίων 
έργων σε άσχημα σημεία. 



Τι μπορούμε να κάνουμε; (το κράτος και εμείς) 

 
Παρά το ότι οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και 

δεκαετίες, ο πλανήτης εξακολουθεί να είναι ανοχύρωτος 
απέναντι στην κλιματική κρίση και φοβάμαι ότι αργήσαμε 
πάρα πολύ να πάρουμε μέτρα. Έστω και τώρα ας δούμε όλοι 
μαζί τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να οργανωθούμε 
συνεργαζόμενοι και να λειτουργήσουμε πιο αποτελεσματικά 
για το κοινό μας μέλλον. 

 
Λάθη και αδιαφορία δεκαετιών δεν είναι δυνατόν να 

αντιμετωπισθούν σε ένα-δυο χρόνια, ότι και να κάνουμε. 
Μπορούμε όμως  στη χώρα μας να κάνουμε μια νέα αρχή σε 
σωστή κατεύθυνση και να πετύχουμε τουλάχιστον 
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ των καταστροφών.  



 Ας σταματήσει πλέον και η πολιτική κοκορομαχία πάνω στα 
καμένα δάση και σπίτια ,στους πλημμυρισμένους τόπους και 
στους τάφους των νεκρών.  

 
Ας γίνει ένα Εθνικό σχέδιο με συμμετοχή ειδικών 

Επιστημόνων, πολιτικών (που είναι σχετικοί με το θέμα) από 
όλα τα κόμματα, το οποίο ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΌ ΠΟΙΟ ΚΟΜΜΑ ΕΊΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.  Ένα εκτεταμένο 
Φιλοπεριβαλλοντικό πλαίσιο λειτουργίας της Οικονομικής 
παραγωγής της κοινωνίας με παράλληλη οργάνωση της 
Προστασίας από τις φυσικές καταστροφές.  

 
Ένα σχέδιο που θα εξειδικεύεται κατά περιοχές με τη 

συνεργασία της τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Επιστημονικών 
φορέων, της Πολιτικής Προστασίας και των Πολιτών . 



.  
 
 
 
 
 
Σε αυτό το πλαίσιο οι ήπιες μορφές ενέργειας που θα 

αντικαθιστούν προοδευτικά και με μελέτες την χρήση των 
ορυκτών καυσίμων, ο περιορισμός του αποτυπώματος σε 
διοξείδιο του άνθρακα σε όλα τις δράσεις, οικιστικές, 
μεταφορικές, διατροφικές πρέπει να είναι κύριο εργαλείο 
μετριασμού της κλιματικής κρίσης και των συνεπειών της. 

 Το Σχέδιο αυτό θα πρέπει να κάνει επί τέλους με Ολιστικό και 
αποφασιστικό τρόπο, το δέσιμο της Επιστήμης,  με τον Πολιτικό 
σχεδιασμό και  την Εφαρμογή στην πράξη. 

Μέχρι τώρα έχουμε δει αυτούς τους τρεις τομείς αλλού 
περιστασιακά (με πρωτοβουλίες κυρίως της Αυτοδιοίκησης) να 
συλλειτουργούν έστω και χαλαρά κι αλλού να μη γίνεται τίποτα.  



 
 
     Κι εμείς οι Εκπαιδευτικοί υποστηρίζουμε την ενίσχυση 
 της Περιβαλλοντικής σε όλες τις βαθμίδες 
 Συνηθίζουμε να λέμε μελοδραματικά «όλα είναι 
 θέμα   Παιδείας». 
   
Ας δοθεί επιτέλους ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ στην 
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ, που συρρικνώθηκε την 
  τελευταία δεκαετία για οικονομικούς λόγους.  
 
  Όπως οι άνθρωποι βγήκαν πιασμένοι χέρι χέρι σε αλυσίδα     

από το πλημμυρισμένο λεωφορείο στην παραλιακή έτσι κι εμείς 
  θα βγούμε από τα αδιέξοδα της κλιματικής αλλαγής 
  αν συνεργαστούμε όλοι μαζί.  
 
 



Χρειαζόμαστε συστηματική Ποιοτική Ολιστική 
Περιβαλλοντική Παιδεία που σήμερα ακόμα δεν έχει 
αναπτυχθεί πλήρως. Το Υπουργείο  επικαλείται τα  
αντικειμενικά εμπόδια από τα μνημόνια, την πανδημία και την 
έλλειψη εκπαιδευτικών. Τα περισσότερα παιδιά δεν κάνουν 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ενώ και σε αυτή που γίνεται δεν 
υπάρχει ιεράρχηση προτεραιοτήτων.  

 

Η σχέση του ανθρώπου  με το φυσικό του περιβάλλον δεν 
είναι προτεραιότητα στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα. Λέμε 
συνήθως ότι όλα είναι θέμα Παιδείας. Ας δούμε τέλος πάντων 
ποια είναι η Περιβαλλοντική Παιδεία σήμερα στην Ελλάδα και 
πως μπορεί να βελτιωθεί.  



Στη χώρα μας στην ΠΕ αρχικά είχαμε σποραδικές 
εθελοντικές προσπάθειες ενημερωμένων και 

προβληματισμένων εκπαιδευτικών.  

Για παράδειγμα στο Επαγγελματικό Λύκειο Κουφαλίων 
Θεσσαλονίκης το 1984:  

• Ο Γεωργοκτηνοτροφικός τομέας και ο τομέας 
Οικονομίας έκαναν πρόγραμμα για την ρύπανση από 
παραγωγικές δραστηριότητες, τη χρήση φυτοφαρμάκων 
και παρατήρηση βιοποικιλότητας με τη στήριξη του 
εργαστηρίου Οικολογίας του ΑΠΘ. 

• Την επόμενη σχολική χρονιά η Περιβαλλοντική ομάδα 
συμμετείχε στο δίκτυο Οικολογικών και Αναπτυξιακών 
πρωτοβουλιών της Γεν. Γραμματείας Νέας Γενιάς.  



Σημαντική χρονιά ήταν το 1987, όταν το Υπ. Παιδείας σε 
συνεργασία με το Υπ. Γεωργίας ανέπτυξαν σε Σχολεία Β/θμιας 
20 Νομών της χώρας πρόγραμμα για τα δάση ορίζοντας 
Υπεύθυνους συντονιστές έναν σε κάθε Νομό (κλάδου ΠΕ 04). 

 

Τα θετικά αποτελέσματα οδήγησαν το Υπ. Παιδείας να 
θεσμοθετήσει το 1990 θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής σε 
όλες τις Διευθύνσεις Β/θμιας της χώρας. Λίγο αργότερα 
ακολούθησε και η Α/θμια.  



Τα προγράμματα ΠΕ εθελοντών καθηγητών που δούλευαν 
κυρίως εκτός ωραρίου, οργανώθηκαν πιο συστηματικά, 
αναπτύχθηκαν συνεργασίες με επιστήμονες, με την 
Αυτοδιοίκηση, με Συλλόγους και ΜΚΟ. Χρηματοδοτήθηκαν για 
διάφορα έξοδα από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

 

Ακολούθησε περίοδος άνθισης αφού μεγάλο κομμάτι της 
κοινωνίας με πρωτοπόρους τους εθελοντές εκπαιδευτικούς, 
τους ειδικούς επιστήμονες και τις ΜΚΟ αντιλήφθηκε την 
αναγκαιότητα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

 

ΠΕ στηριγμένη στην επιστήμη με συνεργασία διαφορετικών 
ειδικοτήτων με έμφαση στην βιωματική προσέγγιση στο 
πεδίο.  



Τι είναι και τι δεν είναι ΠΕ -Σήμερα: ΠΕ και ΕΑ 

Χρειάστηκαν κάποια χρόνια από το 1994 για να 
ξεκαθαριστεί τι είναι και τι δεν είναι ΠΕ γιατί μέχρι τότε ο 
εθελοντισμός των εκπαιδευτικών είχε να κάνει με τα 
πολιτιστικά προγράμματα (θέατρο, μουσικές εκδηλώσεις, 
χορωδίες κλπ). Έτσι στην αρχή οι Υπεύθυνοι εδέχοντο και 
τέτοιου είδους προγράμματα.  

 

Σήμερα παρουσιάζεται πάλι η ανάγκη να ξεκαθαριστεί 
ποιοι τομείς της Εκπαίδευσης για την Αειφορία δεν είναι  
βασικό αντικείμενο της  ΠΕ και που μπορούν να αναπτυχθούν. 
Στους 17 στόχους  του ΟΗΕ οι 7 είναι από τη φύση τους   
θέματα Π.Ε. Τα άλλα θέματα πρέπει να διδαχτούν στα διάφορα 
Σχολικά μαθήματα ή σε άλλες Σχολικές δραστηριότητες.  



Κεντρικός σχεδιασμός και οργάνωση 

 

• Στο Υπ. Παιδείας από το 1994  λειτουργούσε πενταμελής 
διεπιστημονική ομάδα που οργάνωνε θεσμικά την ΠΕ στα 
Σχολεία, το έργο των Υπευθύνων και των ΚΠΕ και 
προωθούσε δικτυακές συνεργασίες με το Υπ. 
Περιβάλλοντος, με ΜΚΟ και Διεθνείς οργανισμούς.  

     Η ομάδα αυτή ήταν σε διαρκή ανατροφοδοτική επαφή με     
όλο αυτό τον κόσμο και διοργάνωνε Συναντήσεις εργασίας, 
Σεμινάρια, Συνέδρια κλπ. 

 

• Το 1992  ιδρύεται η ΠΕΕΚΠΕ με Παραρτήματα στην Αθήνα 
και στη Θεσσαλονίκη, το1993 το ΚΠΕ Κλειτορίας και το 1995 
άλλα 7 Αστικά και περιφερειακά ΚΠΕ με κριτήρια επιλογής  



Σταθμός οικονομικής στήριξη η ένταξη των ΚΠΕ στο 
Πρόγραμμα του ΚΠΣ για Νέες Εκπαιδευτικές Δομές το 1997 και 
η ανάπτυξη Εθνικού Επιμορφωτικού προγράμματος σε 
συνεργασία με 13 ΑΕΙ και η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.  

Στα ΚΠΕ Χρηματοδοτήθηκαν υποδομές, εξοπλισμοί, 
εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, παραγωγή 
εκπαιδευτικού υλικού, θεματικά δίκτυα, τοπικές και διεθνείς 
συνεργασίες.  

 

Από το 1990 μέχρι το 2010 η ΠΕ ήταν η υπερηφάνεια του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος χάρη στη μαζική συμμετοχή 
του εκπαιδευτικού κόσμου αλλά και την θεσμική και 
οικονομική στήριξη από το Υπ. Παιδείας. Τα τελευταία 10 
χρόνια όμως είχαμε προοδευτική συρρίκνωση και έγινε το 
αποπαίδι. 

 





ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2011-21: Ελαχιστοποιημένη για… οικονομικούς 
λόγους, αφημένη στην πρωτοβουλία και το φιλότιμο των 
εκπαιδευτικών, χωρίς θεματικές προτεραιότητες. 

 Χωρίς συνέχεια στις μεγάλες τάξεις του Λυκείου (κατά τα 
άλλα μιλάμε για αυριανούς ενεργούς πολίτες), χωρίς 
ολοκληρωμένη σύνδεση με το Αναλυτικό πρόγραμμα και το 
κυριότερο, χωρίς χρόνο στο ωρολόγιο πρόγραμμα του 
Σχολείου.  

 
  
 Χρειαζόμαστε οργανωμένη Περιβαλλοντική Παιδεία με 

θεματικές προτεραιότητες στο περιεχόμενο,  με χρόνο στο 
σχολικό πρόγραμμα για όλα τα παιδιά, με κατάλληλους 
εκπαιδευτικούς (Σπουδές, επιμόρφωση, έμπρακτο 
ενδιαφέρον). Περιβαλλοντική στα ΚΠΕ, με επιστημονικά 
τεκμηριωμένα βιωματικά προγράμματα  στην τάξη, στο πεδίο 
και στο εργαστήριο.  



Τα χρόνια των Μνημονίων για οικονομικούς λόγους 
περιορίσθηκε η ΠΕ  από άποψη ανθρώπινου δυναμικού , από 
άποψη χρηματοδότησης , αλλά και από άποψη χρόνου στο 
Σχολικό Πρόγραμμα.  

 

Η ομάδα σχεδιασμού θεσμικής οργάνωσης και 
ανατροφοδότησης στο Υπ. Παιδείας αδυνάτησε καθοριστικά. 
Στις θέσεις των Υπευθύνων και στα ΚΠΕ είχαμε προοδευτική 
υποστελέχωση που με την πανδημία έφτασε σε απελπιστικό 
σημείο παρά τις ηρωικές προσπάθειες των συναδέλφων να 
συνεχίσουν με χρήση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης. 10 χρόνια βρίσκονται όσοι απέμειναν με 
παρατάσεις θητειών. Ψηφίστηκε Νομοσχέδιο για την 
στελέχωση αλλά δεν έχει εφαρμοστεί. Νέο στοιχείο το 
Πρόγραμμα Εργαστηρίων Δεξιοτήτων που ανέπτυξε το ΙΕΠ. 



  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ  
υπάρχουν ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ .Λίγα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:  
 
ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & οι ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ για τα ΣΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ των ΚΠΕ  ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ! 
 
ΟΙ Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Σχολείων της ίδιας 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ στα ΚΠΕ (και της ίδιας της Δ/νσης ενός ΚΠΕ) 
ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ !!! (Συγκεντρωτισμός) 
 
Για ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ! (που ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ  ΣΤΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ  ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ 
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ!) 



ΤΑ ΚΠΕ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΝΤΑΙ και ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΕΞΙΣΩΤΙΚΑ  
ανεξαρτητα από τη ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, το ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ 
ΕΡΓΟ και τις ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ! 
 
 ΕΧΕΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ  - ΕΔΏ ΚΑΙ  6 ΧΡΟΝΙΑ - Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ στις ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ των ΔΗΜΩΝ? 
 
ΣΤΑ ΘΕΜ. ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΣ 
ΕΝΏ ΑΥΤΉ Η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΕΧΕΙ ΕΠΑΝΕΙΛΛΗΜΕΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΕΙ! 
 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  και ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΕΣ 
ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΕΣ  ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ. 
 
ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ πολλές φορές ΑΝΤΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΟΥΝ  ΠΡΩΤΑ ΜΕ ΤΑ 
ΚΠΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΣ απευθύνονται σε ΚΠΕ ΜΑΚΡΙΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ για να ΣΥΝΔΥΑΣΟΥΝ  τη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ! 



Στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Παιδείας έγινε το 2019 ένα ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ:  
 
Νόμισαν ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μπορεί να 

καλύψει την ανάγκη  της συνολικής Εκπαίδευσης για την 
Αειφορία και 

Νόμισαν ότι αν όλες οι Σχολικές δραστηριότητες, όπως 
Πολιτιστικά, Αγωγή Υγείας κ.λπ., περάσουν στα ΚΠΕ ΜΕ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ(!) θα επιτευχθεί ο 
στόχος.  

 
Έτσι σε ένα τομέα με χίλια δυο προβλήματα θα προσέθεταν 

υπερβολικό βάρος σε περιορισμένο αριθμητικά ανθρώπινο 
εκπαιδευτικό δυναμικό και φυσικά δεν θα είχαμε το 
προσδοκώμενο αποτέλεσμα.  



Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ κορυφαία δημιουργία κάθε 
κοινωνίας.  Μια χώρα με τη δική μας Ιστορία το γνωρίζει και 
πρέπει να προστατέψει την κληρονομιά και να υποστηρίξει την 
συνέχεια. Η εκπαίδευση για την ανύψωση του πολιτιστικού 
επιπέδου προφανώς είναι υποσύνολο της Εκπ/σης για την 
Αειφορία αφού οδηγεί σε ανάπτυξη ποιοτικών ατομικών και 
κοινωνικών συμπεριφορών. 

 

Αυτό γίνεται εκτεταμένα στα Σχολεία και στα μαθήματα 
Αρχαίων και Νέων Ελληνικών , της Ιστορίας ,των Καλλιτεχνικών , 
της Μουσικής, όπως και με τις Πολιτιστικές Σχ. δραστηριότητες. 
Επιπλέον, υπάρχουν πολλά Μουσικά και Σχολεία και Καλλιτεχνικά 
Σχολεία. 

 

 Υπάρχουν πάνω από 1000 Πολιτιστικά Κέντρα σε όλη την 
Ελλάδα που μπορούν να συνδεθούν με την Εκπαίδευση και όχι να 
επιχειρηθεί η μεταφορά  έργου στα ΚΠΕ που αδυνατούν να 
καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες του δικού τους αντικειμένου.  

 



Π.Ε. & Ε.Α. ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

• ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ.  
 
• ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
(Οικολογική Ισορροπία, Βιοποικιλότητα ,Διαταραχές, Ρύπανση, Υπερεκμετάλλευση, 
Εξάντληση Φυσικών Πόρων, ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ κ.λπ. ),ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΕ ΑΞΙΕΣ ΟΠΩΣ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, Η 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ με ΟΡΙΑ. 
 
• ΙΣΤΟΡΙΚΑ Η Π. Ε., ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΤΙΦΛΙΔΑΣ , είχε θέσει τα θέματα 
ΑΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣANATOΛIΣMOY KAI THΣ BΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.  Έτσι θεωρήθηκε  στις 
μέρες μας ο πιο  συγγενικός τομέας της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ.  
 

Αυτή η Εκπαίδευση όμως πρέπει να διαχέεται σε ΟΛΑ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ και ΝΑ ΜΗ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΩΣ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΟΝΟΝ 
 



Π.Ε.&Ε.Α. 
Η Π.Ε. ΒΑΣΗ και ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ της Ε.Α. 

• ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ  ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ 
ΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙ Η Ε.Α. ΑΠΌ ΌΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. 

• ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Η Ε.Α. ΝΑ ΑΦΕΘΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ , ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. 

• ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΊΝΑΙ ΜΕΡΟΣ  ΜΟΝΟ της Ε.Α. 

• Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.  και Η ΣΥΝΔΕΣΗ της με τα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡ/ΜΑΤΑ των ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ είναι ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΟΣΟ ΠΟΤΕ. 

• Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ,ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ και ΤΩΝ 
ΔΟΜΩΝ. 

• ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.για 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ,ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ,ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ και ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ. 



Για να διασφαλίσουμε μια ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ θα 
πρέπει να διαμορφώσουμε ένα ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ που θα βασίζεται στη ΓΝΩΣΗ, στις ΑΞΙΕΣ και στη 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ώστε με 
κατάλληλες συλλογικές και ατομικές ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ, να 
συνεργασθούμε για το κοινό μας μέλλον. 

 

Η Περιβαλλοντική η Εκπ/ση διά των Επιστημών, η Εκπ/ση για 
την Αειφορία, η Δια Βίου Μάθηση, η Εκπ/ση για  Ενεργό Πολίτη, 
συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση ως απαραίτητη 
προϋπόθεση Παιδείας στον άνθρωπο και στην κοινωνια. 

 

Θα έπρεπε η εκπαίδευση με αυτό το στόχο να διαπερνά 
οριζόντια όλα τα αντικείμενα του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος και οι εκπαιδευτικοί να συνεργάζονται. 

 



Καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι οι αξίες της Δικαιοσύνης, 
της Ισότητας ,της Αλληλεγγύης της Ειρήνης κ.λπ. πρέπει να 
διδάσκονται στα παιδιά κυρίως σε άλλα γνωστικά πεδία του 
Σχολικού Προγράμματος. Τελευταία κάποιοι νομίζουν ότι είναι 
αποκλειστικό καθήκον της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 
προσπαθούν μάλιστα να αλλάξουν το όνομα και το διδακτικό 
αντικείμενο των ΚΠΕ περιορίζοντας την ήδη ελλειμματική 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 

 

 Στη θέση τους θα προσπαθούσα πρώτα να βελτιώσω την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα Σχολεία και στις 
Υποστηρικτικές δομές διορθώνοντας τα κακώς κείμενα που 
είναι αρκετά. 



Π.χ. η Κοινωνιολογία, η Ιστορία, το Δίκαιο, η Οικονομία, η 
Τεχνολογία, οι Τέχνες, τα Ελληνικά, οι Ξένες Γλώσσες, η 
Φυσική, η Χημεία, η Βιολογία, τα Θρησκευτικά, κ.ο.κ. μπορούν 
να συνεισφέρουν και στο γνωστικό υπόβαθρο και στον αξιακό 
προσανατολισμό προς τη Δικαιοσύνη, την Ισότητα, την 
Αλληλεγγύη, την Δημοκρατία, την Ειρήνη, την Πολιτιστική 
πρόοδο και πολλών από τούς 17 στόχους για βιώσιμη 
ανάπτυξη του ΟΗΕ. 

Mε τους 17 στόχους εξειδικεύτηκαν περισσότερο στο 
πλαίσιο της Agenda 2030, το 2015, τα  απαραίτητα στοιχεία όχι 
μόνο για το Περιβάλλον αλλά και για την αναπαραγωγή 
ανθρωπιστικού αξιακού προσανατολισμού κ ποιοτικών 
κοινωνικών σχέσεων.   

 



Π.Ε. στηριγμένη στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες για το 
περιεχόμενο και στις Παιδαγωγικές για τη μεθοδολογία, με 
θεματικές ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ που απαιτεί η πραγματικότητα και 
έμφαση στα πιο σημαντικά θέματα.  

 
Π.Ε. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  με συνέχεια στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια με συμβουλευτική από τους Υπευθύνους, με 
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την 
Αυτοδιοίκηση, που θα φροντίζουν για την εξειδίκευση με 
ποιοτικά, ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ προγράμματα σε πεδία της περιοχής τους.  

 
Είναι πολλά τα κενά σήμερα. ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ π.χ. ότι στο Λύκειο, 

δηλ. σε παιδιά που στα 17 τους ψηφίζουν και οδηγούν, δεν 
γίνεται σχεδόν τίποτα! (Αυτοί είναι οι αυριανοί ενεργοί 
πολίτες...)  

 



Χρειάζονται και γνώση και αξιακός προσανατολισμός αλλά και 
να συνδεθούν τα θέματα με τη ζωή μας  

(την ύπαρξη και την ποιότητά της).  

Η Εκπαίδευση δεν είναι μόνο γνώσεις. Το ενδιαφέρον και οι 
ατομικές και συμμετοχικές συμπεριφορές εξαρτώνται εξίσου 

από τον αξιακό προσανατολισμό και τη συνειδητοποίηση της 
σχέσης των προβλημάτων με τη ζωή μας  

 

 

Καταλαβαίνει κανείς ότι χρειάζεται συστηματική δουλειά στο 
Σχολείο με συνεργασία των εκπαιδευτικών και καλή 
συλλειτουργία των υποστηρικτικών δομών και των 

ενδιαφερομένων φορέων.  



 Νέο στοιχείο  προστίθεται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα 
αυτή τη σχολική χρονιά , τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων που 
δοκιμάστηκαν πιλοτικά την περίοδο της πανδημίας. Είναι πολύ 
θετικό το γεγονός ότι είναι ενταγμένα στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα και απευθύνονται σε όλους τους μαθητές των 
Δημοτικών και των Γυμνασίων (αν και οι ώρες για το 
Περιβάλλον δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα Πολύμηνα 
προγράμματα που αποτέλεσαν κατάκτηση για την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην πατρίδα μας). 

 

Είναι ΠΡΟΚΛΗΣΗ, λοιπόν, να αξιοποιηθεί το νέο αυτό 
στοιχείο σε συλλειτουργία με τα Πολύμηνα προγράμματα και 
με εκπαιδευτικές επισκέψεις εφαρμογής σε Κ.Π.Ε. 



Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων καλύπτουν 4 ενότητες, ( η μία 
για το Περιβάλλον), απευθύνονται σε όλα τα παιδιά 
Δημοτικών και Γυμνασίων με 1 ώρα την εβδομάδα για ένα 
δίμηνο για κάθε ενότητα.  

 

Το ΙΕΠ έχει οργανώσει παραδείγματα Εκπαιδευτικού υλικού 
και Επιμορφωτικά σεμινάρια. Όμως στα Σχολεία εξαιρούνται 
από την πρώτη ανάθεση οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ 04 που 
είναι και οι πιο σχετικοί με θέματα Περιβάλλοντος. Έτσι 
υπάρχει ο φόβος ότι θα χρησιμοποιηθούν για συμπλήρωση 
ωραρίου από άλλες ειδικότητες. Η εφαρμογή θα δείξει… 

 

Στο Λύκειο δεν γίνεται τίποτα…εκτός αν βρεθεί εθελοντής 
εκπαιδευτικός. 



Στους στόχους το ΟΗΕ ο 17ος μιλάει για τη συνεργασία. 

 

Η συνεργασία στο Σχολείο όλων των εκπαιδευτικών 
διαφόρων κλάδων προϋποθέτει αφοσίωση στην εργασία τους 

και θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας. 

 

Εκπαιδευτικός με αμοιβή 800 και 900 ευρώ το μήνα 
μοιραία θα κάνει και άλλη δουλειά για να ζήσει.   

 

Η Πολιτεία πρέπει να προβλέψει αμοιβές που να 
καλύπτουν τις ανάγκες του και πλαίσιο συνεργασίας μέσα στο 

ωράριο.  



Στο ωράριο των εκπαιδευτικών πρέπει να υπολογιστεί και 
να προγραμματιστεί χρόνος συνεργασίας. 

 

Παράλληλα πρέπει να αλλάξουν ριζικά τα Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών και συνακόλουθα τα Βιβλία. 

 

Αυτό προϋποθέτει ύπαρξη και συνεργασία ικανών 
στελεχών και από τις τρεις βαθμίδες Εκπαίδευσης και στο Υπ. 

Παιδείας και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Με 
συμμετοχή έμπειρων εκπαιδευτικών της εφαρμογής. 



 Επιβεβλημένη αναδιοργάνωση που θα αξιοποιεί 
την εμπειρία 35 χρόνων, θα απευθύνεται στο σύνολο 
των μαθητών όλων των βαθμίδων και θα εκτείνεται:  
1. στα Αναλυτικά προγράμματα όλων των 
μαθημάτων,  
2. στα Πολύμηνα προγράμματα με την 
Συμβουλευτική των Υπευθύνων,  
3. στα Εργαστήρια δεξιοτήτων και 
4. στα ΚΠΕ. 



ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ:  
 

• Χρόνο στο Σχολείο για τα Πολύμηνα προγράμματα 
σε συνδυασμό με τα Εργαστήρια δεξιοτήτων, 
 

•  Χρόνο για ολοκληρωμένες επισκέψεις στα ΚΠΕ, 
  
• Κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς (π.χ. 

μοριοδότηση), 
• Υποστήριξη από κοινοτικά προγράμματα. 
• Υποστηρικτική ομάδα στο Υπ. Παιδείας για  

Σχεδιασμό, Οργάνωση και συντονισμό , 
• που θα  οργανώσει και την ανατροφοδότηση και  

αξιολόγηση των εφαρμογών ώστε να υπάρξουν  
βελτιώσεις 

 
 
 
 

  
 
  



ΕΜΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ 

• Στην κατάλληλη παιδαγωγική μεθοδολογία πάντα 
ανάλογα με την ηλικία και το γνωστικό επίπεδο (Να 
μη τρομάξουν τα μικρά παιδιά). 

• Στην ενασχόληση με το φυσικό περιβάλλον, και τη 
σχέση του με τη ζωή μας. Οικολογική Ισορροπία  
διαταραχές και συνέπειες στη ζωή. Αίτια, πρόληψη  
και αντιμετώπιση. 

• Στη βιωματική προσέγγιση της ευρύτερης περιοχής 
του Σχολείου, της Δ/νσης, του ΚΠΕ κ.λπ. 



Η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι ένας μαθητής ενδέχεται 
να παρακολουθήσει, στη σχολική του ζωή, 1, 2 ολοκληρωμένα 
προγράμματα ΠΕ (μεγάλο ποσοστό δεν παρακολουθεί κανένα).  

 

 Για να έχουμε εκπαιδευτικό αποτέλεσμα που η σύγχρονη 
πραγματικότητα απαιτεί, ας του δοθεί η δυνατότητα να 
παρακολουθήσει ένα θέμα υψηλής  προτεραιότητας ή το 
οποιοδήποτε θέμα να συνδεθεί με κάτι τέτοιο. 

 

Εξυπακούεται ότι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, αποτελεί, 
σε κάθε περίπτωση, κεντρικό στόχο της δουλειάς μας.  



Θέματα προτεραιότητας είναι εκείνα που σχετίζονται 
άμεσα με τη ζωή και την ποιότητά της, σε σύνδεση με τις 
παραμέτρους του περιβάλλοντος και με την δίκαιη 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. 

Π.χ. Η ζωή και η ποιότητά της απειλείται κύρια από τις 
καταστροφές που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή,  
τους πολέμους, τη φτώχεια  και  τις ασθένειες.  

Η προσπάθεια για την Αειφορία, προϋποθέτει οικονομική  
ανάπτυξη με σεβασμό στη φέρουσα ικανότητα της φύσης  
και ισότιμη δυνατότητα όλων – και των μελλοντικών γενεών 
- στην απόλαυση  και των δημόσιων αγαθών του 
περιβάλλοντος και των κατακτήσεων της δίκαιης 
οικονομικής και κοινωνικής προόδου.  



 Θέματα προτεραιότητας για τη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση:  

1.  Γνωριμία  με τα χερσαία και υδατικά οικοσυστήματα , 
την ισορροπία τους τη βιοποικιλότητα  και τις διαταραχές 
τους. Ο μαθητής πρέπει να αντιληφθεί πχ τη σχέση του 
ανθρώπου με το νερό και με τα φυτά και να 
προβληματισθεί για τα αίτια, την πρόληψη, και 
αντιμετώπιση των διαταραχών (όπως ρύπανση, μόλυνση, 
εξάντληση φυσικών πόρων, πυρκαγιές, ερημοποίηση). 

2.  Το Ενεργειακό ζήτημα, πηγές-χρήσεις, σπατάλη-
εξοικονόμηση, ήπιες μορφές 

3.  Τα προβλήματα από την ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ( Δασικές 
πυρκαγιές, Πλημμύρες) ως συνέπεια της εκτεταμένης 
χρήσης των ορυκτών καυσίμων στη βιομηχανία, στις 
μεταφορές και στη λειτουργία των κτιριακών δομών .  

 



Ο απλός άνθρωπος, που έχει συνηθίσει να βάζει ο ίδιος  
στην καθημερινή του ζωή τη φωτιά, δεν μπορεί να καταλάβει 
ότι η φωτιά υπήρχε στα δάση εκατομμύρια χρόνια πριν να 
έρθει ο άνθρωπος στη γη.  

 
Δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι η φωτιά είναι παράγοντας 

σύμφυτος με τη δομή και τη λειτουργία των Μεσογειακού 
Τύπου Οικοσυστημάτων, ούτε να αντιληφθεί ότι αυτές οι 
πυρκαγιές μπορεί να προέρχονται από αυτανάφλεξη ή 
κεραυνούς ή την αιτιώδη σχέση κλιματικής αλλαγής με τις 
πυρκαγιές.  

Το Σχολείο δεν έχει ασχοληθεί συστηματικά να του διδάξει 
κάτι  τέτοιο.  



 Τα ΜΜΕ και οι πολιτικοί τελευταία ασχολούνται  με το θέμα. 
 
 Βέβαια, δεν είναι μόνο φυσικά τα αίτια, υπάρχουν και πάρα 

πολλές ανθρωπογενείς αιτίες όπως   κακόβουλοι εμπρησμοί (που 
μπορούν να οφείλονται σε βλέψεις οικοπεδοποίησης, σε 
ψυχοπαθολογικά αίτια, σε μίσος κατά της κοινωνίας, σε 
τρομοκρατικές ιδεολογίες κ.α.) ή το πιο συχνό, από αδιαφορία 
λήψης προληπτικών μέτρων και από αμέλεια στην 
καθημερινότητα.  

 
Όλα αυτά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όπως είπαμε σε 

ολοκληρωμένο σχέδιο προγράμματος με επιστημονική τεκμηρίωση 
αφ ενός και κατάλληλη Παιδαγωγική μεθοδολογία. 











 Οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάνελ έχουν και 
αυτά κόστος για την παραγωγή τους στο οποίο 
ενσωματώνονται φυσικοί πόροι, εργασία και υποδομές.  

 
Η τοποθέτησή τους σε οποιοδήποτε σημείο χωρίς 

προηγούμενη ΕΝΤΙΜΗ επιστημονική μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων μπορεί να προκαλέσει καταστροφές στα φυσικά 
οικοσυστήματα και στην Οικολογική Ισορροπία.  

 
Η Αιολική και η Ηλιακή ενέργεια, όπως και η Γεωθερμία, 

μπορούν να διδαχθούν και στη Φυσική και στη Γεωλογία.  



Θέματα Εκπαίδευσης για την Αειφορία:  

Η ΕΙΡΗΝΗ στον κόσμο τα αίτια και οι τραγικές συνέπειες των 
πολέμων κύρια στις ζωές των ανθρώπων (αλλά και στην 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος με σπατάλη φυσικών πόρων, 
ρύπανση). 

Η ΕΥΤΥΧΙΑ μέσα από ποιοτικές διανθρώπινες σχέσεις με 
φιλία, εντιμότητα, ειλικρίνεια, αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, 
αλληλοσεβασμό, ισότητα, δικαιοσύνη, εμπιστοσύνη. 

Η ΒΙΑ στο Σχολείο, στην οικογένεια, στο παιχνίδι, στα γήπεδα, 
στην κοινωνία και οι κοινωνικές παθογένειες των ναρκωτικών, 
του αλκοολισμού, της εκμετάλλευσης παιδιών και γυναικών. 

Θέματα Αγωγής Υγείας που η πανδημία μας έδειξε πόσο 
σημαντικά είναι . 

Κυκλική Οικονομία 



Η Κυκλική Οικονομία πρέπει και μπορεί να 
αποτελέσει εκτεταμένο κεφάλαιο και των Οικονομικών 

μαθημάτων. 
 

Στην Περιβαλλοντική η οργάνωση δράσεων 
Ανακύκλωσης και Επαναχρησιμοποίησης είναι 

εξαιρετικά παραδείγματα βιωματικού χαρακτήρα και 
περάσματος από τα λόγια στις πράξεις που 

συναρπάζουν τα παιδιά. 







Η ΕΊΡΗΝΗ είναι κεντρικό θέμα της Εκπαίδευσης για την 
Αειφορία και ενότητα πολλών γνωστικών αντικειμένων του 
Σχ. προγράμματος. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ σημαίνει θάνατο, σημαίνει 

καταστροφές, σημαίνει προσφυγιά. προϋπόθεση για 
οποιαδήποτε ενασχόληση και δημιουργία είναι να 

είμαστε ζωντανοί.  

Ο κεντρικός στόχος χωρών για οικονομική κυριαρχία σε 
συνδυασμό με την απληστία για την αύξηση κερδών  
επιχειρηματικών κλάδων είναι και βασική αιτία των 
πολέμων. (Η κυριαρχία τέτοιων αξιών είναι από τις 

βασικές αιτίες της Οικολογικής και Κλιματικής κρίσης) 

 

Το ενδιαφέρον για την εκμετάλλευση των ορυκτών 
καυσίμων σκόρπισε τον όλεθρο του πολέμου σε πολλές 

περιοχές της Ασίας και της Αφρικής.  



ΕΙΡHNH 

ΖΩΗ 

ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΘΑΝΑΤΟΣ 








