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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
 Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται η συσχέτιση του «παγκόσµιου» 
παράγοντα µε τα δεδοµένα του «τοπικού», στην προσπάθεια αναζήτησης των αιτίων 
δηµιουργίας των περιβαλλοντικών προβληµάτων, όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί στη 
σύγχρονη εποχή. Ταυτόχρονα, γίνεται αποδεκτή η παραδοχή ότι ο καλύτερος τρόπος 
προσέγγισης αυτών των προβληµάτων είναι ο χώρος της εκπαίδευσης, µέσω της 
οποίας κρίνεται αναγκαία η προώθηση της αειφόρου αντίληψης και δράσης, η οποία 
προβάλλει ως η κυρίαρχη δυναµική αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων, όχι ως µέσο και µέτρο καταστολής αλλά ως προϋπόθεση ορθολογικής 
διαχείρισης και συνετούς ατοµικής στάσης και δράσης. Βασική επισήµανση αποτελεί 
ότι η αειφόρος αντίληψη ξεκινά από τον τοπικό χώρο, στον οποίο ζουν καθηµερινά οι 
άνθρωποι και εκτείνεται περιφερειακά και παγκόσµια. Καταληκτικά, τονίζεται ότι η 
δροµολόγηση µιας βιώσιµης ανάπτυξης επιβάλλει µια σειρά ριζοσπαστικών αλλαγών 
στα πεδία της οικονοµίας και της κοινωνίας. Για να επιτευχθούν οι αλλαγές αυτές 
καθοριστική είναι η διαφοροποίηση του σχολείου και η προώθηση διαµόρφωσης 
κριτικού πνεύµατος, προκειµένου να αναπτυχθούν αισθήµατα ήθους, διάθεση 
συνεργασίας/ επικοινωνίας/ σεβασµού και αναγνώρισης αξιών. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Επιδίωξη της εισήγησης αποτελεί να εντοπισθούν και να αναδειχθούν οι 
βασικές παράµετροι σύνδεσης της παγκοσµιότητας, της τοπικότητας και της 
εκπαίδευσης στη δηµιουργία, αλλά ταυτόχρονα και στην αντιµετώπιση 
περιβαλλοντικών προβληµάτων µέσα σε πνεύµα συνεργασίας, επικοινωνίας, 
αλληλοαποδοχής και αλληλοσεβασµού. 
 
ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
 Η παρούσα εργασία επιχειρεί τη βιβλιογραφική διερεύνηση των τριών 
βασικών αξόνων που διαπραγµατεύεται, δηλαδή της Παγκοσµιοποίησης, της Τοπικής 
Κοινότητας και της Εκπαίδευσης. Ειδικότερα για την Εκπαίδευση βασική 
τοποθέτηση του συγγραφέα είναι ότι πρέπει να γίνεται αναφορά σε µια πολυδιάστατη 
εκπαιδευτική διαδικασία και όχι µεµονωµένα αναφορά για Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση ή Εκπαίδευση για την Αειφορία. Ο διαχωρισµός αυτός δηµιουργεί 
φραγµούς από άλλα ευρύτερα πεδία δράσεων και ενεργειών, όπως: της τέχνης, των 
δεξιοτήτων, του αθλητισµού, της υγείας κλπ., τα οποία πολυποίκιλα συµβάλλουν στη 
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διαµόρφωση αξιών, στάσεων, αλλά και στην απόκτηση γνώσης, κριτικής ικανότητας, 
ευελιξίας στην αντιµετώπιση καταστάσεων και στην ανάληψη πρωτοβουλιών. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 
 Η έννοια της Παγκοσµιοποίησης υιοθετήθηκε από ευρύτερες κοινωνικές 
οµάδες, προκειµένου να εκφράσει τις εξελίξεις στην οικονοµική και κοινωνική ζωή 
του πλανήτη, κυρίως εξαιτίας της ανάπτυξης της τεχνολογίας, η οποία συνετέλεσε 
στην ενοποίηση του πλανήτη και στην ουσιαστική κατάργηση του γεωγραφικού 
χώρου αλλά και την αποσύνδεση χώρου και χρόνου. Αυτή η νέα σχέση χώρου και 
χρόνου αποτελεί και το ειδοποιό στοιχείο της παγκοσµιοποίησης. Ταυτόχρονα, η 
Παγκοσµιοποίηση δηµιούργησε µια σειρά αµφιβολιών και αµφισβητήσεων µε 
κυρίαρχες τη µαζικοποίηση των ανθρώπων, την απόρριψη και φθορά των επιµέρους 
πολιτισµών, µε την παράλληλη κατάρρευση των τοπικών κοινοτήτων αλλά και των 
περιβαλλοντικών συνθηκών, εξαιτίας της συνεχούς προσπάθειας του σύγχρονου 
ανθρώπου για αύξηση της παραγωγής προϊόντων και των οικονοµικών κερδών. 
 Στο πλαίσιο της Παγκοσµιοποίησης η σύνδεση του τοπικού µε το παγκόσµιο 
είναι άµεση και πλέον µακρινά συµβάντα επηρεάζουν άµεσα κατοίκους, οι οποίοι 
θεωρητικά από γεωγραφικής άποψης, βρίσκονται πολύ µακριά από τα τεκταινόµενα, 
ενώ την ίδια στιγµή αποφάσεις των τοπικών κοινοτήτων διαµορφώνουν µια 
γενικότερη οικονοµική αλλά και κοινωνική πολιτική. 
 Το επιθυµητό είναι η επίτευξη της ισορροπίας, αλλά για να µπορέσει αυτό να 
γίνει εφικτό προϋποτίθενται κοινωνικές και οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, κυρίως 
όµως µια ολική προσέγγιση, όπου άνθρωπος και πλανήτης συναπαρτίζουν µια 
αναπόσπαστη ενότητα, όπου ο άνθρωπος παύει να είναι κυρίαρχος αλλά συνεταίρος 
στην πορεία της ζωής όλων των όντων. Στη βάση αυτή η οικολογική σκέψη δεν 
αποτελεί µια απλή συνειδητοποίηση της κρίσης του περιβάλλοντος αλλά αφετηρία 
για ευρύτερο µετασχηµατισµό της σκέψης και της πρακτικής των ανθρώπων, η οποία 
να τείνει προς την ορθολογιστική διαχείριση των φυσικών πόρων και τη ταυτόχρονη 
µείωση των καταναλωτικών αναγκών. Είναι κρίσιµο, εποµένως, να υπάρξει µια 
ταχύτερη πορεία προς την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία για να επιτευχθεί απαιτείται 
συντονισµός ενεργειών και δράσεων, που να υπερβαίνει κράτη, έθνη, φυλές και 
όποιες άλλες κοινωνικές διαφοροποιήσεις, διαµορφώνοντας παράλληλα ένα 
διαφοροποιηµένο τρόπο σκέψης και δράσης. Χρειάζεται, τελικά, µια νέα 
εκπαιδευτική δυναµική, η οποία θα προωθεί τόσο τη γνώση όσο και την 
ευαισθητοποίηση για την πορεία του κόσµου. 
 Το σχολείο χρειάζεται να επαναπροσδιορίσει τους στόχους και τους 
προσανατολισµούς του, επιδιώκοντας τη διαµόρφωση ατόµων που να έχουν την 
ικανότητα να σκέπτονται σε βάθος και σε εύρος τις συνέπειες και τις επιπτώσεις των 
δράσεων και των ενέργειών τους. 
 Μια τέτοια εκπαίδευση στη συνολική της διάσταση και όχι κατά ανάγκη µια 
«περιβαλλοντική εκπαίδευση», έχει τη δυνατότητα να δώσει µια νέα προοπτική για 
ένα κόσµο ποιοτικότερο στο σύνολό του. Αυτό, βέβαια, δεν σηµαίνει ότι µπορεί να 
λειτουργήσει ως «πανάκεια» στην επίλυση κάθε προβλήµατος. Μπορεί όµως να 
συµβάλει στη διαµόρφωση ενός κοινωνικού και περιβαλλοντικού πλαισίου, όπου θα 
κυριαρχεί ο σεβασµός, το µέτρο, το ήθος, η γνώση του περιεχοµένου και η αποδοχή ή 
η απόρριψή του. Το σηµείο αυτό δεν αποτελεί ευχολόγηµα αλλά στόχο προς 
εκπλήρωση. Είναι, εν τέλει, µια ήπιας µορφής επανάσταση, η οποία θα ξεκινήσει από 
τους ροµαντικούς για να υλοποιηθεί από τους ρεαλιστές. 
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