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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η κλιµατική αλλαγή είναι η σηµαντικότερη ίσως πρόκληση που αντιµετωπίζει ο 

πλανήτης µας. Η ευαισθητοποίηση των µαθητών είναι επείγουσας προτεραιότητας. Η 

δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού που να πραγµατεύεται ολοκληρωµένα το θέµα κατά 

τρόπο κατανοητό και προσιτό στα παιδιά είναι ένα απαιτητικό εγχείρηµα. Το εκπαιδευτικό 

CD rom του WWF Ελλάς «Το Κλίµα είναι στο Χέρι σου», για µαθητές 10-16 ετών, που 

σχεδιάστηκε κατά τη διετία 2006-08, έχει στόχο να καλλιεργήσει αξίες, να δηµιουργήσει 

κίνητρα για ανακάλυψη της γνώσης και δράση για την αντιµετώπιση της κλιµατικής 

αλλαγής. Κύριοι άξονες στην προσέγγιση του θέµατος είναι: (α) ολοκληρωµένη αλλά και 

ευσύνοπτη παρουσίαση της οικολογικής, οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής πλευράς 

του θέµατος, (β) σύνδεση της τοπικής µε την παγκόσµια διάσταση του προβλήµατος, (γ) 

καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και των δεξιοτήτων του ενεργού πολίτη και (δ) 

αξιοποίηση της αφήγησης µιας ιστορίας (“story telling”) ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία 

να µην είναι αποκοµµένη από τη ζωή και τα ενδιαφέροντα των µαθητών.  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Εκπαιδευτικό υλικό, κλιµατική αλλαγή, Εκπαίδευση για την Αειφορία, 

συστηµική προσέγγιση.  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) κλείνει πάνω από µια τριακονταετία διεθνώς 

και πάνω από µια δεκαπενταετία στην Ελλάδα.. Η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίζεται 

από τη στροφή προς την «εκπαίδευση για την αειφορία» ή τη «βιώσιµη ή αειφόρο 

ανάπτυξη», την ανάπτυξη «που ικανοποιεί τις ανάγκες της σηµερινής γενιάς χωρίς να 

στερεί τη δυνατότητα από τις µελλοντικές γενιές να ικανοποιήσουν τις δικές τους» 

(World Commission on Environment and Development, 1987). Αναγνωρίζεται το 

αλληλένδετο της άνισης ανάπτυξης των χωρών του πλανήτη και της περιβαλλοντικής 

κρίσης και, σε θεωρητικό επίπεδο τουλάχιστο, αναγνωρίζεται ως αντικείµενο της ΠΕ όχι 

το φυσικό περιβάλλον αλλά το τρίπτυχο «οικονοµία-κοινωνία-φυσικό περιβάλλον».  

Στη δεκαετία του 1990 υιοθετείται πλέον ο όρος «Εκπαίδευση για την Αειφορία» στη 

θέση του όρου «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Ζητήµατα όπως η φτώχεια, ο πληθυσµός, 

η σίτιση, η δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα διευρύνουν την «παραδοσιακή» 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση «για το περιβάλλον, µέσα στο περιβάλλον και για χάρη του 

περιβάλλοντος». Αναγνωρίζεται επίσης ο σηµαντικός ρόλος που µπορούν να παίξουν οι 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στην Εκπαίδευση για την Αειφορία και η 

συµβολή τους στο άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία. Ο προβληµατισµός για τις 

συνέπειες της παγκοσµιοποίησης και την άκριτη υιοθέτηση του νεοφιλελεύθερου 

µοντέλου ανάπτυξης από τις ανεπτυγµένες χώρες βρίσκεται στο επίκεντρο της 
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Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Η διεύρυνση αυτή του αντικειµένου της ΠΕ διχάζει την 

επιστηµονική και εκπαιδευτική κοινότητα. Άλλοι διαβλέπουν µια συντηρητική στροφή 

και απώλεια του ριζοσπαστικού χαρακτήρα της ΠΕ προς όφελος µιας εκπαίδευσης στην 

υπηρεσία της οικονοµικής ανάπτυξης και άλλοι εκτιµούν τις δυνατότητες µιας 

δηµιουργικής συνύπαρξης της νέας και της παραδοσιακής θεµατολογίας. (Γαβριλάκης 

και Σοφούλης, 2005).  

Η Ελλάδα έχει θεσµοθετήσει ήδη από το 1991 την ΠΕ σε εθελοντική βάση και έχει 

αναπτύξει υποστηρικτικές δοµές και θεσµούς όπως τον θεσµό των Υπευθύνων ΠΕ και 

των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ). Η καθιέρωση από την UNESCO 

της δεκαετίας για την Εκπαίδευση για την Αειφορία (2005-14), µε κάθε έτος αφιερωµένο 

σε ένα συγκεκριµένο θέµα (νερό, δάσος, καταναλωτισµός, διατροφή, ανθρώπινα 

δικαιώµατα κ.λπ.), που υιοθετήθηκε και από το ΥΠΕΠΘ, σηµατοδοτεί τη στροφή προς 

την Εκπαίδευση για την Αειφορία (ΥΠΕΠΘ, 2007).  

Αντίστοιχη πορεία διαπιστώνεται στο έργο και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 

από τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ. Eστιάζοντας στη δουλειά του WWF Ελλάς, η πρώτη 

προσπάθεια της οργάνωσης στη δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού οδήγησε στην 

παραγωγή του πρώτου στην Ελλάδα ολοκληρωµένου υλικού Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση το 1995 (WWF Ελλάς, 1995). Το υλικό 

αυτό καλύπτει τις βασικότερες πτυχές της έννοιας «περιβάλλον» (έδαφος, νερό, αέρας 

κ.λπ.) πλην της ενέργειας. Από τότε η οργάνωση συνεχίζει να παράγει υλικό και 

προγράµµατα και να στηρίζει την εκπαιδευτική κοινότητα µε τεχνογνωσία. Η 

θεµατολογία του εξελίσσεται από τα «κλασικά» περιβαλλοντικά θέµατα σε ευρύτερα 

περιβαλλοντικά θέµατα όπως η κλιµατική αλλαγή, τα τοξικά, η διατροφή, η κατανάλωση 

και ο καθηµερινός τρόπος ζωής (WWF Ελλάς, 2008). Αντίστοιχη εξέλιξη διαπιστώνεται 

και στην προσέγγιση του βρετανικού WWF, ενός από τους πιο έγκυρους φορείς ΠΕ σε 

διεθνές επίπεδο. Στη σχετική ιστοσελίδα της οργάνωσης για τους εκπαιδευτικούς, 

έµφαση δίνεται στην Εκπαίδευση για την Αειφορία µε πλούσιο υλικό για την 

κατανάλωση και τη µείωση του οικολογικού αποτυπώµατος ενώ χαρακτηριστικός για 

την ανταπόκριση της οργάνωσης στην πρόκληση της παγκοσµιοποίησης  είναι το 

συνέδριό της µε τίτλο «One planet school» (WWF UK, 2008). Πως ακριβώς, όµως, 

πραγµατώνεται αυτή η εξέλιξη από την ΠΕ προς την Εκπαίδευση για την Αειφορία; 

Αναλύοντας τη λογική του ψηφιακού υλικού «Το Κλίµα είναι στο Χέρι σου» θα 

ανιχνεύσουµε ποιο ακριβώς περιεχόµενο αποκτά η Εκπαίδευση για την Αειφορία, στην 

προσέγγιση της συγκεκριµένης οργάνωσης. 

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  
Σε όλη την Ελλάδα πραγµατοποιούνται προγράµµατα ΠΕ υψηλής ποιότητας. 

Εκπαιδευτικοί µε µεράκι, όραµα και διάθεση για δράση εξελίσσονται, εκπαιδεύονται 

διαρκώς και βελτιώνουν τις τεχνικές και τις µεθόδους τους. Από τα εµπειρικά δεδοµένα 

που βασίζονται στην καθηµερινή επαφή µας µε τα σχολεία που υλοποιούν προγράµµατα 

ΠΕ διαφαίνεται ότι ένα σηµαντικό ποσοστό της δουλειάς που γίνεται αφορά την ΠΕ, µε 

έµφαση στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και λιγότερο την Εκπαίδευση για την 

Αειφορία µε ανάδειξη της σύνδεσης του περιβαλλοντικού προβλήµατος µε την κοινωνία, 

την οικονοµία και την πολιτική και µάλιστα σε παγκόσµιο επίπεδο. Αρκετή έµφαση 
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δίνεται στο γνωστικό επίπεδο, όπου όµως οι τεχνικές της βιωµατικής µάθησης και 

κυρίως η µέθοδος project, φαίνεται ότι έχουν εµπεδωθεί στην πρωτοβάθµια ιδίως 

εκπαίδευση. Λιγότερος χρόνος µοιάζει να αφιερώνεται στο επίπεδο της διασαφήνισης 

αξιών, της νοηµατοδότησης της έννοιας της αειφορίας και της καλλιέργειας δεξιοτήτων 

για τον ενεργό πολίτη (Σκαναβή, 2004β). Αυτό άλλωστε απηχούν και οι απόψεις των 

µαθητών για το περιβάλλον, το οποίο ταυτίζουν συνήθως µε τη φύση ενώ παράλληλα 

εκφράζουν µια αδυναµία να αντιληφθούν το περιβάλλον ως µέρος ενός σύνθετου 

συστήµατος που εµπεριέχει τον άνθρωπο και τη φύση (Φλογαίτη, 2003). ∆ιαπιστώνεται 

επίσης περιορισµένος βαθµός εξοικείωσης και εφαρµογής άλλων µεθόδων 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Bασάλα, 2006 και Βασάλα, 1994) πλην της µεθόδου 

project. 

Αυτήν ακριβώς την πρόκληση θέλησε η παιδαγωγική οµάδα του WWF Ελλάς να 

αντιµετωπίσει µε την παραγωγή του νέου υλικού για την κλιµατική αλλαγή για παιδιά 10 

ως 16 ετών. Στόχος ήταν να παραχθεί ένα υλικό που όχι µόνο να βοηθά τους µαθητές να 

κατακτούν γνώσεις για την κλιµατική αλλαγή αλλά και να είναι σε θέση να κρίνουν, να 

αξιολογούν και να διαµορφώνουν άποψη για αυτό το σύνθετο ζήτηµα. Σε τελική 

ανάλυση όµως στόχος ήταν η διαµόρφωση προσωπικής άποψης για την έννοια της 

αειφορίας και η υιοθέτηση αντίστοιχων στάσεων και συµπεριφορών. Τέλος, σηµαντική 

πρόκληση ήταν να καταστούν οι µαθητές ικανοί να αντιλαµβάνονται τα περίπλοκα 

προβλήµατα της σύγχρονης παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας, να κάνουν τις απαραίτητες 

συσχετίσεις και συνδέσεις και να διαµορφώνουν συνειδητά προσωπική άποψη και 

στάση. Αυτή θεωρούµε ότι είναι η πρόκληση της µετάβασης από την ΠΕ στην 

Εκπαίδευση για την Αειφορία και µε αυτόν τον τρόπο ελπίζουµε όχι µόνο η ΠΕ να µη 

χάσει τον ριζοσπαστικό της χαρακτήρα, αλλά και να τον ενισχύσει αναδεικνύοντας 

ακόµη περισσότερο τη ζωτική σηµασία της περιβαλλοντικής κρίσης στη σύγχρονη εποχή 

(Φλογαίτη, 2006). 

ΣΤΟΧΟΙ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ, ΑΡΧΕΣ & ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  
 

Ειδικότεροι στόχοι της παραγωγής του εκπαιδευτικού υλικού «Το Κλίµα είναι στο 

Χέρι σου» ήταν: 

(α) ∆ηµιουργία κινήτρου και έγερση ενδιαφέροντος σε µαθητές και εκπαιδευτικούς 

για διερεύνηση του θέµατος. 

(β) ∆ηµιουργία της αίσθησης του κατεπείγοντος χωρίς καταστροφολογία και 

συνακόλουθο αίσθηµα παραίτησης. 

(γ) Συστηµική προσέγγιση στην ανάλυση του ζητήµατος και ανάδειξη όλων των 

διασυνδέσεων του θέµατος κλιµατική αλλαγή µε τις οικολογικές, κοινωνικές, 

οικονοµικές και πολιτικές παραµέτρους.  

(δ) Συγκρότηση ενός πλαισίου ανάλυσης του θέµατος που να εξασφαλίζει πληρότητα 

και συστηµική προσέγγιση αλλά και εστίαση στο θέµα µε συντοµία και οικονοµία.  

(ε) Καλλιέργεια κριτικής σκέψης και ικανότητας χειρισµού της περιπλοκότητας του 

ζητήµατος και επεξεργασίας των αντικρουόµενων θέσεων και απόψεων που υπάρχουν 

γι’αυτό. 
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(στ) ∆ιασαφήνιση των αξιών που υπαγορεύουν την καθηµερινή ζωή, τα πρότυπα και 

τις συνήθειες των παιδιών και των οικογενειών τους (lifestyle) και αναθεώρησή τους (ή 

παγίωσή τους) υπό το πρίσµα των νέων γνώσεων και της ανάλυσης του θέµατος.  

(ζ) Ικανότητα προσωπικής νοηµατοδότησης της έννοιας της αειφορίας και 

υιοθέτησης στάσεων και συµπεριφορών που είναι συνεπείς προς την προσωπική 

αντίληψη της αειφορίας. 

(η) Καλλιέργεια δεξιοτήτων για ανάληψη δράσης και υπεράσπιση προσωπικών 

απόψεων µε συλλογική δράση. 

(θ) Αξιοποίηση πολλαπλών και ποικίλων παιδαγωγικών µεθόδων.  

(ι) ∆ιαθεµατική και διεπιστηµονική προσέγγιση. 

(ια) Σύνδεση µε τα ενδιαφέροντα, τις συνήθειες και τα γούστα της σηµερινής γενιάς 

των παιδιών και των εφήβων. 

Η σηµαντικότερη δυσκολία αλλά και συµβολή του υλικού στην ΠΕ για την κλιµατική 

αλλαγή κρίθηκε ότι ήταν η επιλογή ενός λογικού σχήµατος ανάλυσης του θέµατος που 

αφενός να περιλαµβάνει όλες τις διασυνδέσεις του µε τα επιµέρους ζητήµατα, 

περιβαλλοντικά και κοινωνικο-οικονοµικό-πολιτικά, και αφετέρου να είναι ευσύνοπτο 

και εύκολο στη χρήση. Λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει σχεδόν κανένα σηµαντικό 

ζήτηµα που αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα σήµερα (λειψυδρία, ερηµοποίηση, φτώχεια, 

υπερπληθυσµός, µετανάστευση, άνιση ανάπτυξη, κ.λπ.) και κανένας επιστηµονικός 

κλάδος (Φυσική, Χηµεία, Μετεωρολογία, Βιολογία, κ.λπ.) που να µη σχετίζεται µε την 

κλιµατική αλλαγή, η δηµιουργία ενός στέρεου πλαισίου µε συνοχή και οικονοµία ήταν η 

πιο κρίσιµη φάση δηµιουργίας του υλικού. Το πλαίσιο που ορίστηκε συνοψίζεται στο 

Σχήµα 1:  

Άµεση εµπειρία-πως εκδηλώνεται η κλιµατική αλλαγή στην καθηµερινή µας ζωή 
↓ 

∆ιερεύνηση κατά πόσο συµβαίνει όντως η κλιµατική αλλαγή και κατά πόσο οφείλεται στην ανθρώπινη 

δραστηριότητα, οι αντικρουόµενες απόψεις  
↓ 

Κατανόηση του φαινοµένου από επιστηµονική άποψη µε έµφαση στη διάκριση ανάµεσα στο «καλό» και 

το «κακό» φαινόµενο του θερµοκηπίου 
↓ 

∆ιάκριση από την Τρύπα του Όζοντος και την Όξινη Βροχή  
↓ 

Συνέπειες άµεσες και µακροπρόθεσµες – σενάρια για το µέλλον 
↓ 

Αιτίες του προβλήµατος – υπερκατανάλωση ενέργειας 
↓ 

Η έννοια της ενέργειας – συµβατικές και ανανεώσιµες µορφές ενέργειας 
↓ 

Η ευθύνη των πολιτών, των επιχειρήσεων, του πολιτικού κόσµου 
↓ 

Λύσεις – δράσεις σε όλα τα επίπεδα (προσωπικό, τοπικό, εθνικό, παγκόσµιο) 

 

Σχήµα 1: Βασικό πλαίσιο ανάλυσης της κλιµατικής αλλαγή στο ψηφιακό υλικό  

«Το Κλίµα είναι στο Χέρι σου», WWF Ελλάς 
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Γύρω από αυτό το βασικό γραµµικό πλαίσιο ανάλυσης του θέµατος εξυφάνθηκαν οι 

πολλαπλές θεµατικές συνιστώσες καθώς και η κοινωνική, οικονοµική, οικολογική και 

πολιτική διάσταση της κλιµατικής αλλαγής σε τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο. 

Έτσι, χωρίς να προκαλείται σύγχυση στους χρήστες του υλικού, η βασική γραµµική 

αλληλουχία εµπλουτίστηκε µε µια πιο συστηµική θεώρηση του τύπου που απεικονίζεται 

στο Σχήµα 2. 

 

Άµεση εµπειρία-πως εκδηλώνεται η κλιµατική αλλαγή  

στην καθηµερινή µας ζωή 

(π.χ. καύσωνες, ακραία καιρικά φαινόµενα) 
↓ 

∆ιερεύνηση κατά πόσο συµβαίνει όντως η  

κλιµατική αλλαγή και  

κατά πόσο οφείλεται στην ανθρώπινη  

δραστηριότητα; Οι αντικρουόµενες απόψεις  
↓ 

Κατανόηση του φαινοµένου από επιστηµονική άποψη µε  

έµφαση στη διάκριση ανάµεσα στο «καλό» και το «κακό»  

φαινόµενο του θερµοκηπίου 
↓ 

∆ιάκριση από την Τρύπα του Όζοντος και την Όξινη Βροχή  
↓ 

Συνέπειες άµεσες και µακροπρόθεσµες – 

σενάρια για το µέλλον.  

(Ποιος και πως φτιάχνει τα σενάρια-ερµηνεία δεδοµένων) 
↓ 

Αιτίες του προβλήµατος – υπερκατανάλωση ενέργειας 

(Τοπικό, εθνικό, παγκόσµιο επίπεδο. Ποιος υπερκαταναλώνει;  

Για ποιο λόγο; Ο αναπτυγµένος και ο αναπτυσσόµενος κόσµος) 
↓ 

Η έννοια της ενέργειας – συµβατικές και ανανεώσιµες  

µορφές ενέργειας 
↓ 

Η ευθύνη των πολιτών, των επιχειρήσεων, τα 

ου πολιτικού κόσµου 

(στο σχολείο, τοπικό, εθνικό, παγκόσµιο επίπεδο) 
↓ 

Λύσεις – δράσεις (σε όλα τα επίπεδα)  

 

 

Σχήµα 2: Πλαίσιο ανάλυσης της κλιµατικής αλλαγή στο ψηφιακό υλικό  

«Το Κλίµα είναι στο Χέρι σου», WWF Ελλάς 

Σενάριο για το µέλλον εάν 

πάρουµε τα µέτρα µας  

Σενάριο για το µέλλον εάν  

συνεχιστεί η κατάσταση ως έχει 
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Το Σχήµα 2 θα µπορούσε να διευρυνθεί σε ένα πολύ πιο σύνθετο σχήµα αλληλουχίας 

εννοιών και επιπέδων. Απεικονίστηκαν ενδεικτικά οι προεκτάσεις του θέµατος όπως 

παρουσιάζεται στο εκπαιδευτικό υλικό. Το ερώτηµα όµως που γεννάται δεν αφορά τόσο 

τον τρόπο κάλυψης της συνθετότητας του θέµατος, όσο τον τρόπο µε το οποίο µπορεί να 

απλοποιηθεί και να γίνει προσιτή µια τέτοια προσέγγιση στους µαθητές. Έγιναν οι εξής 

καίριες επιλογές ως προς τη µορφή και την παρουσίαση του υλικού:  

(α) Ψηφιακή µορφή του υλικού. Όλο το υλικό, κείµενα, πληροφορίες, 

δραστηριότητες, οδηγίες προς εκπαιδευτικούς κ.λπ. περιέχεται σε CD rom. Αφενός λόγω 

της προτίµησης των παιδιών προς την ψηφιακή τεχνολογία και αφετέρου λόγω των 

δυνατοτήτων που προσφέρει η λογική των συνεχών παραποµπών µε «κλικαρίσµατα». 

Έγινε δυνατή έτσι η διατήρηση µια βασικής και απλής αλληλουχίας εννοιών (Σχήµα 1) 

για όποιους χρήστες θέλουν να µείνουν σε ένα βασικό επίπεδο ανάλυσης του θέµατος 

αλλά και η εµβάθυνση στο πλέγµα εννοιών και στην πιο συστηµική προσέγγιση (Σχήµα 

2) για τους χρήστες που το επιθυµούν, µέσω παραποµπών σε νέα παράθυρα γνώσης, 

εξερεύνησης και ανακάλυψης. 

(β) Αξιοποίηση της τεχνικής της αφήγησης ιστορίας (storytelling) για την ανάπτυξη 

του θέµατος και την δηµιουργία ενός κινήτρου για ανάγνωση και δράση για τους 

µαθητές. ∆όθηκε ιδιαίτερη προσοχή να αποφευχθούν τα στερεότυπα στην απόδοση της 

φύσης στην παιδική λογοτεχνία (Κανατσούλη, 2005). Επιλέχθηκε η µορφή του 

περιπετειώδους αφηγήµατος (Καλογήρου, 2003) που ανταποκρίνεται στα λογοτεχνικά 

γούστα της στοχευµένης ηλικιακής οµάδας. Οι πρωταγωνιστές της ιστορίας που 

εκτυλίσσεται σε εφτά κεφάλαια (και αντίστοιχα επεισόδια) είναι µια παρέα αγοριών και 

κοριτσιών. Η επιτυχία των αναγνωσµάτων µε ήρωες παρέες παιδιών (Μυστικοί Εφτά, 

Μικροί Κύριοι, Μικρές Κυρίες, Τα Ψηλά Βουνά, Θησαυρός της Βαγίας κ.α.) οφείλεται, 

µεταξύ άλλων, στην ανάγκη των παιδιών αυτής της ηλικίας να ενταχθούν σε οµάδα και 

να κατοχυρώσουν τη θέση τους σε αυτήν. Η επιλογή άλλωστε της οµάδας ως 

πρωταγωνιστή της ιστορίας ανταποκρίνεται στη φιλοσοφία της οµαδοσυνεργατικής 

µάθησης. 

(γ) Ουσιαστική σύνδεση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µε την ιστορία. Σε κάθε 

ένα από τα εφτά κεφάλαια της ιστορίας αντιστοιχεί ένα σύνολο δραστηριοτήτων που 

έχουν άµεση σχέση µε την πλοκή της ιστορίας. Οι δραστηριότητες εισάγονται από τους 

ήρωες της περιπέτειας. Οι µαθητές, έτσι, καλούνται να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες 

όχι για να φέρουν εις πέρας ένα µάθηµα ή ένα project αλλά για να βοηθήσουν στην 

εξέλιξη της πλοκής.  

(δ) ∆ραστηριότητες «δύο ταχυτήτων». Στις δραστηριότητες περιλαµβάνονται και 

κάποιες που χαρακτηρίζονται ως «επιπλέον», µε την ένδειξη «για κάτι παραπάνω». Με 

αυτόν τον τρόπο, και για να µη βαρύνει το υλικό, εισάγονται κάποιες δραστηριότητες 

που κρίνονται από την παιδαγωγική οµάδα ως πιο εξειδικευµένες, αλλά συµβάλλουν 

στην πληρότητα της ανάλυσης του θέµατος.  

(ε) Εφαρµογή πολλαπλών παιδαγωγικών µεθόδων µε έµφαση στην 

οµαδοσυνεργατική και µαθητοκεντρική µάθηση. Το υλικό απευθύνεται στην οµάδα (σε 
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µαθητές και εκπαιδευτικούς ως σύνολο) και όχι ατοµικά στον κάθε µαθητή. ∆εν 

ενθαρρύνεται η αποµόνωση του χρήστη ηλεκτρονικών µέσων. Αντίθετα ενθαρρύνεται η 

συνείδηση του ενεργού πολίτη µέσα από συλλογική δράση, ο δηµοκρατικός διάλογος και 

η διασαφήνιση αξιών µέσα από την αντιπαράθεση. 

(στ) Επιλογή και συγκέντρωση του απαραίτητου πληροφοριακού υλικού 

(δηµοσιεύµατα, άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό, 

διαγράµµατα, στατιστικά στοιχεία, γλωσσάρι µε επεξήγηση όλων των επιστηµονικών 

όρων που αφορούν το θέµα κ.λπ.) για διευκόλυνση εκπαιδευτικών και µαθητών. 

Ενθάρρυνση, ταυτόχρονα, για περαιτέρω έρευνα γραπτών και προφορικών πηγών. 

(στ) Εύληπτη και καθαρή δοµή του CD rom και της ύλης, φιλικότητα προς τον 

χρήστη Στην Εικόνα 1 απεικονίζεται το µενού και βασική δοµή του υλικού. Το «Πάµε 

για ράφτιγκ» παραπέµπει στην βασική ιστορία που αποτελείται από 7 κεφάλαια.. Στο 

τέλος κάθε κεφαλαίου παρατίθενται οι σχετικές δραστηριότητες και οδηγίες προς τους 

εκπαιδευτικούς. Πατώντας τις «Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς» ο εκπαιδευτικός έχει 

τη δυνατότητα να διαβάσει όλες τις οδηγίες για κάθε κεφάλαιο και κάθε δραστηριότητα. 

Οι «∆ραστηριότητες» παραπέµπουν σε κατάλογο µε όλες τις δραστηριότητες και των 7 

κεφαλαίων µαζί. Στα «Παιχνίδια» περιλαµβάνονται ηλεκτρονικά παιχνίδια για το 

οικολογικό αποτύπωµα και την κλιµατική αλλαγή και βίντεο. Στο «Συµπληρωµατικό 

υλικό» περιλαµβάνονται (α) corpus δηµοσιευµάτων για την κλιµατική αλλαγή, (β) 

βιβλιογραφία, χρήσιµες διευθύνσεις στο ∆ιαδίκτυο και σύντοµη περιγραφή του 

περιεχοµένου τους καθώς και στατιστικά στοιχεία, (γ) γλωσσάρι µε πλήρη κατάλογο των 

επιστηµονικών όρων που σχετίζονται µε την κλιµατική αλλαγή και επεξήγησή τους µε 

όσο το δυνατό απλούστερη γλώσσα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Το βασικό µενού του CD rom «Το Κλίµα είναι στο Χέρι σου». Εύληπτη δοµή 

του υλικού και φιλικότητα προς τον χρήστη. 
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ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Το υλικό δοκιµάστηκε σε οκτώ σχολεία από όλη την Ελλάδα, σε τάξεις του 

δηµοτικού, του γυµνασίου και του λυκείου. Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια που έγιναν 

για τη βελτίωση της πλοήγησης στο CD rom ενσωµατώθηκαν και έγιναν οι απαραίτητες 

τεχνικές βελτιώσεις. Η αξιολόγηση έγινε µε προφορικές ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µε 

τους εκπαιδευτικούς σε δύο φάσεις. Μία µετά από την παράδοση του CD rom και την 

µελέτη του από τους εκπαιδευτικούς και µία µετά την πιλοτική εφαρµογή στην τάξη. Oι 

συνεντεύξεις µαγνητοφωνήθηκαν και βρίσκονται στο Κέντρο Τεκµηρίωσης της 

οργάνωσης. Ως προς τις απόψεις που καταγράφηκαν, και οι οκτώ εκπαιδευτικοί έκριναν 

ότι το υλικό κερδίζει, καταρχήν τους µαθητές τόσο µε την ψηφιακή του µορφή, τα 

παιχνίδια, τις εικόνες και τη διαδραστικότητα όσο και µε την ιστορία, την πλοκή και το 

ενδιαφέρον για το «τι θα γίνει παρακάτω». Οκτώ στους δέκα έκριναν ότι οι 

δραστηριότητες κρίθηκαν κατανοητές, ενδιαφέρουσες και ευχάριστες για εκπαιδευτικούς 

και µαθητές. Εννέα στους δέκα επεσήµαναν ως ιδιαίτερα θετικό στοιχείο την πληρότητα 

του υποστηρικτικού υλικού (δηµοσιεύµατα, γλωσσάρι, στατιστικά στοιχεία κ.λπ.) ενώ 

οκτώ στους δέκα επεσήµαναν ως δυνατό στοιχείο του υλικού τη δοµή και το λογικό 

πλαίσιο ανάλυσης του θέµατος. ∆υο στους δέκα διατύπωσαν επιφυλάξεις ως προς τον 

απαιτούµενο χρόνο για την πλήρη αξιοποίηση του υλικού και την εφαρµογή όλων των 

δραστηριοτήτων. Ωστόσο πρέπει να διευκρινιστεί ότι το υλικό είναι σχεδιασµένο έτσι 

ώστε να λειτουργεί ως ένα «µενού» επιλογής δραστηριοτήτων που µπορεί να αξιοποιηθεί 

ανάλογα µε τους ειδικούς στόχους και τον διαθέσιµο χρόνο εκπαιδευτικών και µαθητών. 

Πρόκειται για ευέλικτο υλικό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατ’ επιλογήν και 

συµπληρωµατικά προς τα κύρια µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος ή άλλα 

προγράµµατα ΠΕ που αφορούν θέµατα σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή. Στην 

τελευταία ανοιχτή ερώτηση της συνέντευξης «πως θα χαρακτηρίζατε το υλικό µε τρεις 

λέξεις», οκτώ στους δέκα χρησιµοποίησαν µια λέξη ή έκφραση που είχε σχέση µε την 

πληρότητα (πλήρες, επαρκές, καλά τεκµηριωµένο κ.λπ.) 

Η συγγραφική οµάδα αποτελείται από τους ∆ρ. Παρασκευή Βασάλα (Ελληνικό 

Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, Υπεύθυνη ΠΕ), που είχε την κύρια ευθύνη της παιδαγωγικής 

επιµέλειας και της αρτιότητας του εκπαιδευτικού υλικού, την Καθηγήτρια Ευγενία 

Φλογαϊτη (Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών), επιστηµονική σύµβουλο, και την 

παιδαγωγική οµάδα του WWF Ελλάς, Ελένη Σβορώνου, Μαρίνα Συµβουλίδου και 

Νάνσυ Κουταβά που συµµετείχαν στη συγγραφή και είχαν το συντονισµό του 

προγράµµατος. Ο σχεδιασµός του ψηφιακού υλικού έγινε από τον Βασίλη Κοκκινίδη και 

τα σκίτσα από τον Μάριο Βόντα (WWF Ελλάς). Το υλικό βρίσκεται στη διαδικασία 

έγκρισης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και θα είναι στα χέρια των εκπαιδευτικών (των 

Υπεύθυνων ΠΕ) από τον Οκτώβριο 2008. 

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ… 

Η πρόοδος που έχει σηµειωθεί στην ΠΕ στην Ελλάδα από το 1991, οπότε 

θεσµοθετήθηκε σε εθελοντική βάση, ως σήµερα είναι εντυπωσιακή. Αποτελεσµατικοί 

θεσµοί, δραστήριοι εκπαιδευτικοί και ευφάνταστα προγράµµατα που εφαρµόζονται σε 

σχολεία σε όλη την Ελλάδα και ένα πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που έχει ήδη παραχθεί 

για την ΠΕ. Η πρόκληση που θέτει η εξέλιξη της ΠΕ σε Εκπαίδευση για την Αειφορία 

συνίσταται στην ανάδειξη του αλληλένδετου των τριών πτυχών της αειφορίας 
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(οικονοµία-κοινωνία-περιβάλλον). Καθώς όµως η έννοια της αειφορίας είναι µια ανοιχτή 

έννοια, που υπόκειται σε πολλαπλές ερµηνείες και εξειδικεύσεις ανάλογα µε τις 

αντιλήψεις, τη θέση αλλά και τα συµφέροντα κάθε ανθρώπου, ακρογωνιαίος λίθος της 

Εκπαίδευσης για την Αειφορία είναι η καλλιέργεια της ικανότητας του µαθητή να 

νοηµατοδοτεί την αειφορία µε τρόπο συνειδητό.  

Η κλιµατική αλλαγή συνιστά ιδανικό θέµα για µια συστηµική προσέγγιση καθώς 

συνδέεται µε πλήθος οικολογικά και κοινωνικο-οικονοµικά θέµατα. Είναι, κατά 

συνέπεια, κατάλληλη αφετηρία σκέψης και προβληµατισµού για το πρότυπο ανάπτυξης 

που υιοθετεί ο ανεπτυγµένος κόσµος αλλά και για τις αξίες που υπαγορεύουν τις 

καθηµερινές συνήθειες και το «lifestyle» των µαθητών αλλά και των οικογενειών τους 

και των ίδιων των εκπαιδευτικών. Η δυσκολία είναι η «τιθάσευση» του σύνθετου αυτού 

θέµατος ώστε να αναδεικνύεται µεν η περιπλοκότητα και οι οικολογικές, κοινωνικές, 

οικονοµικές και πολιτικές συνιστώσες του, αλλά κατά τρόπο εύληπτο, συνοπτικό και 

οργανωµένο ώστε να µπορεί ο µαθητής να χειριστεί διλήµµατα και προβληµατισµούς, να 

κρίνει, να τοποθετείται, να διασαφηνίζει τις αξίες του και να δρα ως ενεργός πολίτης.  

Το συγκεκριµένο ψηφιακό υλικό επιχειρεί αυτήν ακριβώς την πολυπλοκότητα του 

θέµατος «κλιµατική αλλαγή» και της οικονοµίας (οικονοµία στην ποσότητα της 

πληροφορίας και των δραστηριοτήτων που προτείνονται). ∆όθηκε έµφαση στην έγερση 

του ενδιαφέροντος των µαθητών αξιοποιώντας το στοιχείο της περιπέτειας, το χιούµορ 

και, ως ένα βαθµό, τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία (ηλεκτρονικά παιχνίδια, 

βίντεο κ.λπ.).  

Η τεχνολογία προσφέρει πλεονεκτήµατα αλλά εγκυµονεί και κινδύνους. Η λογική 

του ανοίγµατος παραθύρων και των συνεχών παραποµπών και η ελκυστικότητα της 

εικόνας, της κίνησης και της διάδρασης συνιστούν πλεονεκτήµατα. Πρόκειται για µια 

γλώσσα που είναι οικεία σε παιδιά και νέους από το ∆ιαδίκτυο και ταυτόχρονα δίνει 

καλές ευκαιρίες οργάνωσης του υλικού. Από την άλλη πλευρά η µαγεία που ασκεί η 

οθόνη και η εικόνα µπορεί να υπονοµεύσει την κριτική σκέψη (ό,τι παρουσιάζεται µε 

εντυπωσιακό τρόπο εύκολα εκλαµβάνεται και ως ορθό) και την οµαδοσυνεργατική 

µάθηση, αν το υλικό ευνοεί την ατοµική διάδραση µε τον υπολογιστή και δεν παρακινεί 

σε συνεργασίες. 

Οι ενδείξεις από την πιλοτική εφαρµογή του CD rom είναι ενθαρρυντικές ως προς 

την επιτυχία του εγχειρήµατος. Όπως όµως είναι γενικά παραδεκτό, είναι οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί που δίνουν τελικά νόηµα σε ένα υλικό. Φιλοδοξία της συγγραφικής 

οµάδας ήταν να δώσει ένα υλικό που να υπόκειται σε πολλαπλές αναγνώσεις ανάλογα µε 

τα ενδιαφέροντα της κάθε οµάδας αλλά να οδηγεί τελικά στην ικανότητα προσωπικής 

νοηµατοδότησης της αειφορίας µέσα από το θέµα «κλιµατική αλλαγή». Η ιστορία, που 

είναι ο βασικός καµβάς του υλικού, δεν έχει ένα συγκεκριµένο τέλος. Οι µαθητές 

καλούνται, στο τελευταίο κεφάλαιο, να επιλέξουν την κατάληξη της περιπέτειας (το 

µέλλον της γειτονιάς τους και του πλανήτη) µε βάση τις γνώσεις και τις αξίες που θα 

έχουν διαµορφώσει δουλεύοντας το υλικό. Αν θα µείνουν πιστοί στις επιλογές τους και 

ως ενήλικοι πολίτες, πιστοί στις αρχές της αειφορίας, θα το δείξει το µέλλον.  
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