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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποβλέπει στη καλλιέργεια της περιβαλλοντικής 

συνείδησης των εφήβων διαφοροποιώντας τη σκέψη και τη συµπεριφορά τους, ούτως 

ώστε εφαρµόζοντας νέες πρακτικές, από παθητικοί δέκτες να γίνουν «ενεργοί πολίτες». 

Για την αποτελεσµατικότητά της όµως τίθενται ερωτηµατικά, εφ’ όσον βρίσκεται εκτός 

των Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών κι επιλέγεται οικειοθελώς. Ιδιαίτερα στο 

Επαγγελµατικό Λύκειο, όπου η καλλιέργεια Περιβαλλοντικής παιδείας έχει διττό 

όφελος, αφ’ ενός την απόκτηση στάσης ζωής και αφ’ ετέρου τη προσέγγιση του 

µελλοντικού εργασιακού τους χώρου, η σύνδεσή της µε το Αναλυτικό και µε µαθήµατα 

ειδικοτήτων κρίνεται επιβεβληµένη. 

 Το έναυσµα για τα προαναφερθέντα, έδωσε το Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής, µε τίτλο: 

«Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Προσέγγιση Τουριστικών Εγκαταστάσεων». Η θετική 

έκβασή του επιβεβαίωσε ότι το εκπαιδευτικό έργο, δεν συσχετίζεται µόνον µε τα 

στεγανά της στείρας βιβλιογραφικής γνώσης και της αίθουσας διδασκαλίας, αλλά 

λειτουργεί παιδαγωγικά για την αντιµετώπιση µαθησιακών θεµάτων και κοινωνικά ως 

εφαλτήριο για την αειφόρο περιβαλλοντική ανάπτυξη. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: αειφορία, ενεργός πολίτης, περιβαλλοντική παιδεία, µαθησιακά 

αποτελέσµατα, διεπιστηµονικότητα - διαθεµατικότητα, επαγγελµατικό σχολείο.  

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
     Οι όροι «βιώσιµη ανάπτυξη», «ορθολογική διαχείριση», «περιβαλλοντική 

συνείδηση», «εξοικονόµηση φυσικών πόρων» συνθέτουν την έννοια της αειφορίας 

που ολοένα και περισσότερο χρησιµοποιείται τα τελευταία χρόνια για να αποδώσει 

την διασφάλιση των υπαρχόντων φυσικών δεδοµένων αλλά και τη µείωση των 

επιπτώσεων οι οποίες εµφανίζονται από την επέµβαση του ανθρώπινου παράγοντα. 

Στόχος της είναι η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, µε τρόπο ώστε η 

ικανοποίηση των αναγκών των ατόµων σήµερα να µην υπονοµεύει την ικανοποίηση 

των αναγκών των µελλοντικών γενεών. 

 

     Ως µεµονωµένος όρος (nach - haltigkeit, nachhaltig) χρησιµοποιήθηκε για θέµατα 

σχετικά µε τα δάση στην γερµανική βιβλιογραφία στις αρχές του 18
ου
 αιώνα. Τον 19

ο
 

αιώνα καθιερώθηκε ως βασικός όρος από τους Karstrofer και Hurting και σήµαινε τη 

συνεχή (διηνεκή) προσφορά δασικών αγαθών, γι’ αυτό αποδόθηκε στα Ελληνικά ως 

διηνέκεια των καρπώσεων ή αειφορική κάρπωση. Εν συνεχεία η έννοιά της 

επεκτάθηκε στην διατήρηση του δάσους ως λειτουργικού οικοσυστήµατος, ενώ στις 

ηµέρες µας είναι σχεδόν σύννοµη µε την διαχείριση των οικοσυστηµάτων και κατ’ 

επέκταση του περιβάλλοντος. Χρησιµοποιείται δε και σε άλλους τοµείς, όπως της 



4
ο
 Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο 12-14/12/2008 

οικονοµίας, πολιτικής, τουρισµού κ.ά. Η αειφορία συνδέεται µε ένα πολύπλοκο 

επιστηµονικό σύστηµα στο οποίο περιλαµβάνονται φυσικοχηµικά, βιολογικά, 

µηχανολογικά κ.ά. δεδοµένα. Επίσης, συσχετίζεται µε ένα κοινωνικό πλαίσιο στο 

οποίο ψυχολογικές, αξιολογικές και προσωπικές συνιστώσες εκφράζονται µ’ έναν 

διαφοροποιηµένο τρόπο ζωής και συµπεριφοράς των ατόµων.   

     Βάση του άρθρου 24, §1 του Συντάγµατος (2001): «Η προστασία του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωµα του 

καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα 

προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας…». 

Παράλληλα όµως είναι καθήκον αλλά και µέληµα της ίδιας της πολιτείας να δώσει 

µέσα από κανάλια πληροφόρησης τις κατάλληλες κατευθυντήριες ευαισθητοποίησης 

σε όλα τα άτοµα, ούτως ώστε ο καθ’ ένας προσωπικά αλλά και ως σύνολο να 

λειτουργήσουν µε τρόπο διασφάλισης της ποιότητας ζωής των επόµενων γενεών. 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 
     Στην εκπαίδευση η έννοια της αειφορίας είναι συνυφασµένη µε την 

Περιβαλλοντική παιδεία, καθιστώντας ικανό το άτοµο να κατανοεί τα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα, να λαµβάνει αποφάσεις και να δρα σε άξονες επίλυσής 

τους, ενώ συγχρόνως αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, έχοντας υπ’ όψιν κι άλλες 

παραµέτρους όπως είναι η φτώχεια, η ισότητα, η πολυπολιτισµικότητα κ.ά. Η 

διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, η προάσπιση 

της υγείας του ανθρώπου και της ποιότητας ζωής, η σωστή και ορθολογική 

χρησιµοποίηση των φυσικών πόρων είναι οι βασικοί υποστηρικτικοί στόχοι της.   

     Έχοντας ως βασικό εργαλείο µάθησης τα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής  

ενσωµατώνει την κοινωνική παιδεία - µόρφωση, διευρύνει κι επεκτείνει τα γνωστικά 

πεδία των ατόµων, αναπτύσσει την κριτική ικανότητα, δηµιουργεί κοινωνικές 

δεξιότητες και καλλιεργεί ηθικές αξίες. Μέσα από διαύλους σύγχρονων µεθόδων 

διδασκαλίας οι µαθητές είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν την περιπλοκότητα των 

περιβαλλοντικών προβληµάτων, να αποσαφηνίσουν δεδοµένα και να διαµορφώσουν 

θέσεις κι απόψεις, συνδράµοντας τελικά στο νέο πρότυπο του «ενεργού πολίτη».  

 

     Άλλωστε το σχολικό περιβάλλον εντάσσεται µέσα στα πλαίσια των βασικών 

φορέων κοινωνικοποίησης των ατόµων κι όπως είναι ήδη γνωστό, εκτός από χώρος 

µάθησης είναι και µια µικρογραφία της κοινωνίας. ∆ιαπλάθει χαρακτήρες, καλύπτει 

τις σύγχρονες και συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες των µαθητών και στηρίζει την 

κοινωνικοποίηση, αφού συνδέει τον αυριανό πολίτη µε τον σηµερινό έφηβο.  

 

Η ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
     Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι εξ’ ορισµού κι αντικειµένου διεπιστηµονική 
διαθεµατική

1
. Η διεπιστηµονικότητα πρωτοεισήχθει στην εκπαιδευτική µας 

διαδικασία µέσα από τα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα. Η εµφάνιση της και ο 

καινοτόµος τρόπος συνοχής της γνώσης αντιµετωπίστηκε γενικότερα από την 

εκπαιδευτική κοινότητα µε σκεπτικισµό σε παγκόσµιο επίπεδο και µέχρι σήµερα 

διέπεται από υποστηρικτές και αρνητές. Πάρα ταύτα, η εµπειρία µέσα από την πράξη 

έχει αποδείξει ότι τα Περιβαλλοντικά Προγράµµατα κατά την ολοκλήρωσή τους 

                                                 
1
 Οι όροι αποδίδονται από τα ξενόγλωσσα inter-disciplinarity (διεπιστηµονικότητα) ή integration, thematic κ.ά. 

(διαθεµατικότητα). Παρ’ ότι η  διαθεµατικότητα έχει ευρύτερο πεδίο δράσεως (Κούσουλας, 2004), στην Ελληνική 

βιβλιογραφία ως όροι θεωρούνται εφάµιλλοι. Συνηθίζεται όµως η χρήση του όρου «∆ιεπιστηµονικότητα».   
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έχουν θετικά εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά αποτελέσµατα. Επιπλέον, λειτουργούν 

µαθητοκεντρικά κι άµεσα σχετίζονται µε την ενεργό µάθηση, αφού ο µαθητής 

αναλόγως των ενδιαφερόντων του επιλέγει τα θέµατα διαπραγµάτευσης. Βασίζονται 

κυρίως σε οµαδοσυνεργατικές µεθόδους διδασκαλίας διερευνητικής κατεύθυνσης µε 

βιωµατική προσέγγιση δεδοµένων (εφαρµογή σχεδίου project), χωρίς να αποκλείεται 

η ατοµική ή η καθοδηγούµενη µάθηση. Ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια επιβάλλεται η 

χρησιµοποίησή τους, µια κι οι σύγχρονες µέθοδοι διδασκαλίας στο Ελληνικό σχολείο 

είναι σχεδόν άγνωστες. Τέλος στηρίζουν την αυτορρυθµιζόµενη κι αυτόνοµη µάθηση 

µέσα από προσεγγίσεις του «όλου»
2
 (Ματσαγγούρας, 2006).  

 

     Η πρόκληση ενδιαφέροντος, η ικανότητα επεξεργασίας και κατανόησης εννοιών, η 

ανάπτυξη αυτόνοµης µάθησης, η ενεργός συµµετοχή, η οργάνωση δράσεων εκτός 

σχολείου, η ανάδειξη οργανωτικού και οµαδοσυνεργατικού πνεύµατος, η απόκτηση 

πρακτικών εµπειριών και δεξιοτήτων (κατασκευές, έρευνες, χρήση νέων τεχνολογιών 

κ.λπ.), η σύνδεση µε την καθηµερινότητα καθώς και η ανάπτυξη µεταγνωστικών 

δεξιοτήτων είναι τα κύρια στοιχεία που συνθέτουν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 

     Με δεδοµένη την εκπαιδευτική ευελιξία της, τα εκπονούµενα Προγράµµατα, 

άλλοτε αποβλέπουν σε εµβάθυνση του διαπραγµατευόµενου θέµατος, µε δράσεις και 

δραστηριότητες και άλλοτε απλά  επιδιώκουν την ανάπτυξη µαθησιακών δεξιοτήτων, 

όπως η έρευνα - µελέτη πεδίου ή η χρήση του διαδικτύου. Επειδή δε, ενδιαφέρει τα 

µέγιστα και η διεύρυνση της αντίληψης, καθώς και η ανάπτυξη θετικών 

ψυχοκοινωνικών στάσεων των µαθητών, στον αρχικό σχεδιασµό τους, εκτός των 

γνωστικών τίθενται και στόχοι δηµιουργίας θετικής αυτοεικόνας και αυτοαντίληψης, 

οι οποίοι σχετίζονται µε δεξιότητες διεύρυνσης κι ενίσχυσης προσωπικότητας, 

επικοινωνίας, κοινωνικής ένταξης, δηµιουργίας στάσεων ζωής κ.ά  Σε πολλούς 

µαθητές τ’ αναφερόµενα στοιχεία συνήθως απουσιάζουν κι έχουν άµεση σχέση µε τη 

γενική στάση τους απέναντι στην εκπαίδευση, στον εαυτό τους και στην κοινωνία. 

Άλλωστε, ένα µάθηµα δεν χαρακτηρίζεται από το περιεχόµενό του ως “προοδευτικό” 

εάν δεν συνδυαστεί µε λοιπές παιδαγωγικές παραµέτρους για την επίτευξη των 

επιδιωκόµενων στόχων
3
. 

 

     Τα διαπραγµατευόµενα θέµατα ακολουθούν συγκεκριµένη διδακτική πορεία κατά 

την οποία ο µαθητής εντασσόµενος σε οµάδες αυτενεργεί και προβαίνει µόνος του σε 

ανακαλύψεις. Έτσι του δίνεται η ευκαιρία ν’ αναλάβει πρωτοβουλίες, να 

αυτοσχεδιάσει, να προβεί σε συµπεράσµατα µέσα από διαδικασίες αναζήτησης, 

διερεύνησης κι επεξεργασίας, να δώσει λύση σε καίρια ζητήµατα έστω κι αν οδηγούν 

σε αδιέξοδο, να δηµιουργήσει ερευνητικά ερωτηµατολόγια, να συγκεντρώσει και να 

εκθέσει στοιχεία, να χρησιµοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, να αρθρογραφήσει, να 

συντάξει εκθέσεις και τέλος να διοργανώσει και να παρουσιάσει το έργο του σε 

γραπτή εργασία ή εκδήλωση. Oι Aebli & Bruner, κινούµενοι στα βήµατα του Piaget 

(Ράπτη, 2002) θεώρησαν ότι η κατευθυνόµενη ανακάλυψη προφυλάσσει τον µαθητή 

από την αποτυχία, µέσα από την ενεργό συµµετοχή στην οικοδόµηση της γνώσης. 

 

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
     Αν αναλογιστούµε ότι σύµφωνα µε τους Ν. 1566/1985 και 3475/2006, οι κύριοι 

                                                 
2
 Στην ∆ιεπιστηµονικότητα η διδακτέα γνώση αντιµετωπίζεται όχι σε αυστηρά διακριτά πλαίσια επιστηµών, αλλά 
σ’ ένα αδιάσπαστο όλον. Η ολότητα υποστηρίζεται από την Μορφωτική Ψυχολογία και Ψυχολογία του Παιδιού.  
3
 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2006).  
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στόχοι της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων, της 

πρωτοβουλίας της δηµιουργικότητας, της κριτικής σκέψης, των επαγγελµατικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων των µαθητών καθώς και η οµαλή και δηµιουργική ένταξη 

στην επαγγελµατική και κοινωνική ζωή και σύµφωνα µε τους γενικούς στόχους της 

Ελληνικής παιδείας, η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να προετοιµάζει τα άτοµα, µε 

απαραίτητες διαχρονικές γνώσεις κι αξίες ικανοποιώντας τις ατοµικές και κοινωνικές 

ανάγκες σε βαθµό ώστε να στηριχθούν ως πολίτες αλλά και ως εργαζόµενοι, 

συµπεράνουµε ότι σε όλες τις περιπτώσεις εξασφαλίζονται οι αντίστοιχες συνθήκες 

για την προώθηση των σκοπών της Περιβαλλοντικής αειφορίας. 

 

     Η αλήθεια είναι ότι στο Επαγγελµατικό σχολείο οι µαθητές έχουν το προνόµιο να 

αναπτύσσουν ικανότητες και δεξιότητες, που συνήθως δεν συναντούµε στο Γενικό 

Λύκειο. Αυτό συµβαίνει διότι η προτίµηση από τους ίδιους του συγκεκριµένου τύπου 

σχολείου στηρίζεται σε δεδοµένα τα οποία σχετίζονται µε τα διαφοροποιηµένα και 

περισσότερο ευέλικτα από το Γενικό Λύκειο µαθήµατα, τις εργαστηριακές ασκήσεις, 

την επιλογή επαγγελµατικού τοµέα, την ταχύτερη ένταξη στην αγορά εργασίας κ.ά. 

Επειδή δε, τα µαθήµατα του επαγγελµατικού τοµέα προέρχονται από την άµεση 

προσωπική επιλογή τους, αναπτύσσουν γι’ αυτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον το οποίο 

αποτυπώνεται και βαθµολογικά, σε αντίθεση µε τα µαθήµατα γενικής παιδείας. 

 

     Η προσοχή λοιπόν και η επιθυµία µάθησης διοχετεύεται σε είδη µαθηµάτων και 

θεµάτων τα οποία τους ικανοποιούν µαθησιακά, τους κινούν το ενδιαφέρον και 

πιστεύουν πως είναι ικανοί ν’ ανταπεξέλθουν. Κατά γενική οµολογία άτοµα τα οποία 

δεν έχουν την διάθεση ή τον χρόνο για να ασχοληθούν µε το µαθησιακό αντικείµενο, 

(σηµειώνεται ότι στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση προστρέχουν και πολλά παιδιά τα 

οποία είναι εργαζόµενα), πραγµατοποιούν µικρά θαύµατα στα Εκπαιδευτικά 

Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αλλά και σε άλλα Προγράµµατα, όπως 

η Αγωγή Υγείας - Αγωγή Σταδιοδροµίας - Επιχειρηµατικότητα, το ∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ κ.λπ.  

 

     Αυτό επιτυγχάνεται επειδή τα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής δεν εντάσσονται σε 

περιορισµούς. Η δε φιλοσοφία τους είναι εντελώς διαφορετική από τον παραδοσιακό 

τρόπο εκπαίδευσης και ανάπτυξης των µαθηµάτων. Έτσι, οι µαθητές, δύνανται ν’ 

αξιοποιήσουν κατά το µέγιστο την ατοµική προϋπάρχουσα γνώση τους η οποία 

πηγάζει από τα αυτοτελή µαθήµατα και την οποία, εφ’ όσον είναι κτήµα τους, έχουν 

τη δυνατότητα να διαχειριστούν, να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν. Επιπλέον, µε 

την διεπιστηµονική προσέγγιση, είναι σε θέση να αντιληφθούν -επιτέλους- τη 

συνεύρεση θετικών και κοινωνικών επιστηµών αλλά και να κατανοήσουν, να 

προσλάβουν και να οικοδοµήσουν ευκολότερα τη νέα γνώση, σχηµατίζοντας µε 

αυτόν τον τρόπο στάσεις και απόψεις, αφού οι ίδιοι µέσα από βιωµατικές 

προσεγγίσεις την έχουν διαπραγµατευθεί. Έτσι δηµιουργούν άµεσα περιβαλλοντική 

συνείδηση και ορθολογική διαχείριση, θέµατα τα οποία λειτουργούν θετικά στην 

έννοια του σηµερινού αλλά πρωτίστως του µελλοντικού «ενεργού πολίτη».  

 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  
     Το Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, µε τίτλο: «Περιβαλλοντική και 

Ενεργειακή Προσέγγιση Τουριστικών Εγκαταστάσεων» το οποίο εισηγήθηκαν οι 

µαθητές, επιβεβαιώνει όλα τα προαναφερθέντα. Υλοποιήθηκε µε συντονίστρια την 

υπογράφουσα, από τους µαθητές της ειδικότητας «Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» 

του 1
ου
 ΤΕΕ Αγίου Ιωάννη Ρέντη, το Σχολικό Έτος 2005-2006, εντάχθηκε στα ετήσια 

προγράµµατα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (ΣΠΠΕ) και συνεπικουρήθηκε αρχικά από 
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τους µαθητές του τοµέα Μηχανολογίας του 1
ου
 ΤΕΕ Σαλαµίνας. Οι κύριοι άξονες του 

θέµατος αφορούσαν στον εντοπισµό: α) σηµείων των εγκαταστάσεων του 

τουριστικού καταλύµατος (εξωτερικών κι εσωτερικών χώρων) αλλά και της 

συνολικής διαχείρισής του (α΄ ύλες, αναλώσιµα κ.λπ.), στα οποία παρατηρούνται 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία τους και β) παρεµβάσεων για 

εξοικονόµηση πόρων (νερό), ενέργειας (θέρµανση, ηλεκτρισµός κλπ.) και διαχείρισης 

αποβλήτων (π.χ. απορριµµάτων), µε χρήση σύγχρονων µεθόδων και τρόπων φιλικών 

προς το περιβάλλον, ώστε η εφαρµογή τους να αποδίδει τα µέγιστα δυνατά οφέλη για 

την βιωσιµότητα της τουριστικής επιχείρησης αλλά και για την τοπική κοινωνία.  

 

     Το θέµα τύγχανε ιδιαίτερης διεπιστηµονικής προσέγγισης από περιβαλλοντικής, 

τουριστικής και ενεργειακής απόψεως. Οι γνώσεις όµως των µαθητών ως προς την 

ενεργειακή προσέγγιση ήταν περιορισµένες. Με επισκέψεις σε καταλύµατα (PARK, 

ΑΣΤΕΡΑΣ Βουλιαγµένης κ.ά) κι εκθέσεις (τουριστικού και µηχανολογικού-

ενεργειακού ενδιαφέροντος) και µε τη βοήθεια εξωτερικών συνεργατών 

(Προϊστάµενοι Ξενοδοχείων, Σχολικοί Σύµβουλοι, Εκπαιδευτές ΚΑΠΕ, 

Προϊστάµενος ∆ιοίκησης Τουριστικών Επιχ/σεων Λάρισας), αντιµετωπίζονταν µε 

επιτυχία οι αρχικές δυσκολίες, από τις οποίες προέκυψε το πρώτο αξιοσηµείωτο από 

παιδαγωγικής απόψεως γεγονός. Ενώ διαχωριζόµενοι σε οµάδες συνέλλεγαν 

πληροφορίες που αφορούσαν διαφορετικά πεδία δράσης ενός καταλύµατος, στις 

συναντήσεις όλοι ενηµερώνονταν για οποιοδήποτε πεδίο. Έτσι, επεξεργάζονταν 

άµεσα κι εξήγαγαν συµπεράσµατα των νέων στοιχείων που µόλις προέκυπταν.  

     Εµπλουτίζοντας συνεχώς το υλικό τους από φορείς (Υπουργεία: ΥΠΕΧΩ∆Ε- 

Τουρισµού - Ανάπτυξης, Αγροτουριστική, Greenpeace, Επιµελητήρια: Ξενοδοχειακό 

-Τεχνικό), βιβλιογραφία, άρθρα, ΦΕΚ και διαδίκτυο, κατέληξαν σε δύο βασικά 

σηµεία που αφορούσαν τα καταλύµατα, στα οποία στηρίχθηκε όλη η πορεία τους:  

1
ον
   ∆εν πραγµατοποιείται σωστή διαχείριση πόρων.  

2
ον
   Πρέπει να υπάρξει περιορισµός καταναλώσεων.   

 

     Αλλά τα καλύτερα, έπονταν! Οι παρακολουθήσεις προγραµµάτων στα Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης και Αρχανών Κρήτης, τους έδωσε την 

ιδέα να κλείσει η Ηµερίδα Παρουσίασης µε ένα παιγνίδι, που κατασκευάστηκε από 

τους ίδιους και ονοµάστηκε «Φιδάκι». Ενώ, πολιτισµικά λειτούργησε η ξενάγηση 

στην Κνωσό, από την οποία συνεπέραναν ότι: «ήταν το µοναδικό σηµείο στο οποίο 

από την αρχή έπρεπε να τρέξουν για περιβαλλοντική προσέγγιση!!!». Οι δε έρευνες 

πεδίων που πραγµατοποιούσαν σε διάφορες καταλυµατικές µονάδες, τους έδωσαν 

έναυσµα και για οικονοµική ανάλυση. Έτσι, αναλαµβάνοντας νέα δράση διεύρυναν 

το θέµα, µε αποτέλεσµα, παραµονές Πάσχα να πιέζονται ασφυκτικά από το χρόνο. 

Τότε επινόησαν την -κατά γενική οµολογία- «φαεινή» ιδέα: να ολοκληρωθούν 

«Οδηγός» και «Φυλλάδιο», που αποτελούσαν τα κωδικοποιηµένα συµπεράσµατα του 

Προγράµµατος, την περίοδο των διακοπών! Φιλοξενούµενοι λοιπόν στο σπίτι µίας 

µαθήτριας, δουλεύαµε συλλογικά, την Μεγάλη Εβδοµάδα!  

 

     Όταν κατόπιν προετοιµάζοντας την Ηµερίδα Παρουσίασης οι νυκτερινές 

αναχωρήσεις από το σχολείο είχαν γίνει πλέον καθηµερινή υπόθεση..., εκτίµησαν εκ 

νέου την κατάσταση. Έτσι, βασιζόµενοι στα προσόντα και τις ιδιαιτερότητες κάθε 

ατόµου, ανασυνέθεσαν και πάλι την οµάδα, αναλόγως ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, 

κλίσεων και  δεξιοτήτων τους. Κι όχι µόνον το αποτέλεσµα ήταν άψογο, αλλά ήρθαν 

στην επιφάνεια άγνωστες -ακόµη και στους ίδιους-, πτυχές της προσωπικότητας τους. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα ήταν το θέµα αφίσας της Ηµερίδας. Ονοµάζοντάς την 
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«καθρέφτη», ζωγράφισαν δύο µεσαίας δυναµικότητας ξενοδοχεία σε εικαστικό και 

εννοιολογικό αντικατοπτρισµό.  

 

     Η δηµιουργικότητα, η εφευρετικότητα και το ενδιαφέρον τους πιστοποιήθηκαν 

από την παρουσίαση µε Power Point στην Ηµερίδα, όπου την διοργάνωση ανέλαβαν 

οι ίδιοι και από τη συµµετοχή στην ετήσια πολιτιστική εκδήλωση του Γραφείου Ε.Ε 

Πειραιά, στο «Βεάκειο Θέατρο». Επιπλέον, αποτυπώθηκαν από τη διάχυση των 

αποτελεσµάτων, που πραγµατοποιήθηκε µε προτάσεις στον «Οδηγό Καταλύµατος» 

και στο ενηµερωτικό «Φυλλάδιο ∆ιαχείρισης» και από το δοµηµένο ηλεκτρονικά 

φωτογραφικό υλικό καυστικών σχολίων καθώς και από σκίτσα, αφίσες, συνθέσεις, κά  

 

     Από µαθησιακής πλευράς σπουδαιότερα όλων ήταν οι αποκτηθείσες γνώσεις 

µηχανολογίας, ηλεκτρολογίας, ψύξης, θέρµανσης κ.λπ, σε χρονικό διάστηµα λιγότερο 

των έξι µηνών (!) και η άµεση κατανόηση κι εφαρµογή τους, µε την εξαγωγή 

συµπερασµάτων και προτάσεων για την διαχείριση εγκαταστάσεων καταλυµάτων και 

η ανακάλυψη ελλείψεων της προϋπάρχουσας µάθησης του γνωστικού τους 

αντικειµένου, που συµπληρώθηκε στο επίπεδο γνώσεων του κάθε ενός, ενισχύοντας 

ιδιαίτερα τους “αδύναµους” µαθητές. Τέλος, η επινόηση σύγχρονων µεθόδων 

διδασκαλίας, όπως του καταιγισµού ιδεών για αποσαφήνιση εννοιών και ο 

συσχετισµός των επιστηµονικών πεδίων. Από παιδαγωγικής πλευράς ήταν η 

πρόκληση του ενδιαφέροντος από τους λεγόµενους “αδιάφορους” µαθητές, η οποία 

αποδείχθηκε από το βαθµό απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια διεκπεραίωσης. 

 

     Η θετική έκβαση του Προγράµµατος, η οποία προήλθε κατόπιν ελέγχου επίτευξης 

των αρχικών και διευρυµένων γνωστικών, συναισθηµατικών και ψυχοκινητικών 

στόχων κατά το στάδιο της τελικής αξιολόγησης, και κατόπιν καταγραφής των 

απόψεων των µαθητών σχετικά µε την υλοποίηση, τις δυσκολίες, τα προβλήµατα 

αλλά και τα οφέλη τα οποία αποκόµισαν, επιβεβαίωσε τις αρχικές προσδοκίες. Η 

γενική εκτίµηση τους, είχε επιγραµµατικά ως ακολούθως:   

• Το θέµα ήταν δύσκολο και χρειαζότανε συλλογικότητα κι οργανωµένο σύστηµα 

διεκπεραίωσης  

• Εισέπραξαν νέα γνώση και γνώρισαν καλύτερα το µελλοντικό εργασιακό χώρο 

• ∆ιαµόρφωσαν πλήρη περιβαλλοντική άποψη που επηρέασε την προσωπική ζωή  

• Έβαλαν ένα µικρό λιθαράκι για ουσιαστική περιβαλλοντική προσέγγιση στα 

καταλύµατα που επισκέφθηκαν και στον κοινωνικό περίγυρο που παρακολούθησε 

την Ηµερίδα   

• ΟΧΙ!  ∆εν το ξανακάνουν...  

    Ας σηµειωθεί ότι, στο Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα του επόµενου έτους, όλοι οι µη 

αποφοιτήσαντες µαθητές, λάµβαναν οικειοθελώς πάλι µέρος!!!  

     Και φυσικά γεννάται το εύλογο ερώτηµα: Για ποιόν λόγο οι περισσότεροι 

µαθητές, ενώ γνωρίζουν εξ’ αρχής ότι δεν θ’ αξιολογηθούν, στρέφονται επιτυχώς στις 

συνθετικές διεπιστηµονικές Περιβαλλοντικές εργασίες, ενώ σε άλλα µαθήµατα 

αδιαφορούν; Η απάντηση, των µαθητών στο παραπάνω ερώτηµα επικυρώνει 

περίτρανα όλα τα προαναφερθέντα: «το θέµα, η καινοτοµία και η διαφορετικότητα 

του τρόπου µάθησης κίνησε το ενδιαφέρον µας».  

     Τελικά δεν χρειάζεται οι µαθητές να είναι ιδιοφυΐες! Αλλά ούτε οι εκπαιδευτικοί 

καλές νεράιδες µε µαγικά ραβδιά και µεγάλες κολοκύθες! Αυτό που χρειάζεται είναι 

µεθοδευµένη οµαδική προσπάθεια, συλλογική στήριξη, παιδαγωγική καθοδήγηση, 

συνεχής εκτίµηση κατάστασης, ελεγχόµενη πορεία, αλλά πρωτίστως θέληση! Το 

αποτέλεσµα έδειξε ότι το εκπαιδευτικό έργο δεν συσχετίζεται µόνον µε τα στεγανά 
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στείρας βιβλιογραφικής γνώσης και αίθουσας διδασκαλίας, αλλά εµπνέει µαθητές και 

δίνει δύναµη σε εκπαιδευτικούς, για την συνέχιση του δύσκολου έργου τους!    

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
     Όσον αφορά τα µαθησιακά αποτελέσµατα, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση επειδή 

λειτουργεί µε βάση τις αρχές της συστηµικής, αλλά και της διεπιστηµονικής 

προσέγγιση και προσφέρει σφαιρική µάθηση, εµφανίζει την ιδιότητα να αναπτύσσει 

ιδιαίτερες δεξιότητες, να δοµεί και ν’ ανασυγκροτεί τη γνώση. Μερικά από τα θετικά 

στοιχεία που µπορεί να προσφέρει παρατίθενται εδώ συνοπτικά σε δέκα σηµεία και 

οφείλονται:   

1. στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας την ενεργό µάθηση, σε όλα 

τα στάδια, από την επιλογή του θέµατος µέχρι την τελική παρουσίαση   

2. στη χρήση ποικίλων αυτοτελών γνωστικών αντικειµένων, τα οποία σε συνδυασµό 

µε τις εµπειρίες τους, ανασυγκροτούν τη γνώση και αναπτύσσουν την κριτική 

τους σκέψη 

3. στον προσδιορισµό των αδυναµιών και ελλείψεων της προϋπάρχουσας γνώσης 

τους στα συγκεκριµένα αντικείµενα διαπραγµάτευσης, η οποία καλύπτεται µέσα 

από τη συνεχή αλληλοτροφοδότηση 

4. στην ευκολότερη πρόσληψη, κατανόηση και οικοδόµηση της µάθησης, αφού την 

έχουν διαπραγµατευθεί µέσα από βιωµατικές προσεγγίσεις  

5. στην αξιοποίηση κατά το µέγιστο της νεοπροσλαµβανόµενης γνώσης την οποία 

ανάλογα µπορούν να διαχειριστούν, να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν  

6. στην ουσιαστικότερη αφοµοίωση των πληροφοριών τις οποίες οι ίδιοι έχουν 

συλλέξει και αποσαφηνίσει στο επίπεδο γνώσης τους, ενισχύοντας κυρίως τους 

«αδύναµους» µαθητές ή τους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες, ισχυροποιώντας 

παράλληλα τις απόψεις τους 

7. στην αλληλοσύνδεση επιστηµονικών πεδίων και στην  διάχυση γνώσεων προς 

άλλα µαθήµατα, δηµιουργώντας και ενισχύοντας τις «δοµές γνώσεις» 

8. στην ανακάλυψη εαυτού, κλίσεων και δεξιοτήτων οι οποίες επιβεβαιώνουν και 

αναβαθµίζουν την αυτοεικόνα τους 

9. στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, σχέσεων συνεργασίας και ικανοτήτων οι 

οποίες διοχετεύονται και προς άλλα µαθήµατα 

10. στην καλλιέργεια θέσεων, αντιλήψεων, και ηθικών αξιών συµβάλλοντας στο 

πρότυπο του «ενεργού πολίτη». 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
     Η εµπειρία µας από το παρόν αλλά και από άλλα Προγράµµατα µας έδωσαν την 

δυνατότητα να εντοπίσουµε ορισµένα προβλήµατα. Τα συνηθέστερα εµφανίζονται µε 

µικρή ή µεγάλη έκταση κατά την διάρκεια εκπόνησής τους, επιλύονται άµεσα και ως 

επί το πλείστον έχουν να κάνουν µε: 

-  τον αρχικό σχεδιασµό  

-  χρονικό περιορισµό διεξαγωγής του 

-  τη συνεργασία των µαθητών στις οµάδες  

-  τις πηγές πληροφόρησης οι οποίες µπορεί να µην είναι προσβάσιµες 

-  τη στήριξη διοίκησης και συναδέλφων. 

     Πολλές φορές όµως παρουσιάζονται προβλήµατα τα οποία συνδέονται µε 

εξωγενείς παράγοντες και δεν είναι εύκολα αντιµετωπίσιµα. Αυτά είναι τα εξής:  

1
ον
  Πανελλήνιες Εξετάσεις 

Ο σηµερινός τρόπος εισαγωγής στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση παρεµποδίζει την 

λειτουργία των Προγραµµάτων στην Γ΄ Λυκείου. Οι αιτίες είναι προφανείς κι έχουν 
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σχέση αφ’ ενός µε τον περιορισµένο χρόνο για την διεξαγωγή συγκεκριµένης ύλης 

των Πανελλαδικώς εξεταζόµενων µαθηµάτων και αφ’ ετέρου λόγω στροφής της 

προσοχής των µαθητών στις Πανελλήνιες που µεταφράζεται σε πλήρη απασχόλησή 

τους εντός και εκτός σχολικού ωραρίου. 

2
ον
  Οικονοµικά Ζητήµατα 

Τα οικονοµικά ζητήµατα έχουν να κάνουν µε τη χρηµατοδότηση. Οι µικρές αγορές 

χρηστικών προς τη διεκπεραίωση του έργου υλικών ή οι µετακινήσεις οµάδων 

µαθητών παρεµποδίζουν ποικιλοτρόπως την σωστά ολοκληρωµένη διεξαγωγή των 

Προγραµµάτων, δεδοµένου ότι αρκετοί µαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί 

δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν. 

3
ον
  Αξιολόγηση  

Είναι γνωστό ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δεν ακολουθεί αξιολογική 

διαδικασία, αφού είναι προαιρετική για τους µαθητές. Παρ’ ότι υπάρχει το πλαίσιο 

του «Φακέλου Μαθητή», ο οποίος προβλέπει την αποτίµηση επιδόσεων πέραν των 

υποχρεωτικών µαθηµάτων, στην πραγµατικότητα σε ελάχιστες περιπτώσεις τηρείται, 

εφ’ όσον το αποτέλεσµα δεν συνεκτιµάται στη γενική βαθµολογία τους. 

4
ον
  Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών 

Ο εκπαιδευτικός ως κύριος εκφραστής και διαµεσολαβητής της παιδαγωγικής 

διαδικασίας, για να παρέχει ποιοτική µάθηση θα πρέπει να αισθάνεται ότι έχει κάποια 

«ιδιοκτησία» των σχετικών διεπιστηµονικών εννοιών των θεµάτων διαπραγµάτευσης 

(CIDREE, 1999), αλλά και της διαχειριστικής, της διδακτικής και της αξιολογικής 

διαδικασίας. Η επιλογή των επιστηµονικών πεδίων, η σύνθεση της γνώσης, η 

διευθέτηση κρίσεων οµάδων, η διαδικασία υλοποίησης και αξιολόγησης, είναι 

θέµατα τα οποία συνάδουν µε την κατ’ ουσία επιµόρφωσή του. Ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις εκείνες που το θέµα πηγάζει από την επικαιρότητα, θα πρέπει να έχει τις 

κατάλληλες γνώσεις ώστε η υλοποίηση και η προσέγγιση να είναι ανάλογη µε την 

δυναµικότητα της αίθουσας, το επίπεδο των µαθητών και το προσδοκούµενο 

αποτέλεσµα.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
     Λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα προανεφερθέντα, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι 

η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση επιδρά θετικά στην εκπαιδευτική πράξη µέσα από τα 

καινοτόµα σχήµατα της διδακτικής και αποδεικνύεται ότι επιφέρει µαθησιακή και 

περιβαλλοντική εγρήγορση κεντρίζοντας το ενδιαφέρον ακόµη και µερίδας των 

λεγόµενων «αδιάφορων» µαθητών. Επιπλέον, λόγω της διαφοροποίησης του τρόπου 

διδασκαλίας υπάρχει η δυνατότητα ευκολότερης πρόσβασης στη γνώση των 

«αδύναµων» ατόµων ή αυτών µε µαθησιακές δυσκολίες. Η εµπλοκή της ιδιαίτερα στο 

Επαγγελµατικό Λύκειο -επειδή οι περιβαλλοντικές προσεγγίσεις τις περισσότερες 

φορές συνδέονται µε τα µαθήµατα ειδικοτήτων- είναι σε θέση να επιφέρει ικανή 

«ορθολογική διαχείριση» ακόµη και στους µελλοντικούς εργασιακούς τους χώρους.  

 

     Το Υπουργείο Παιδείας λειτουργώντας βάση των στόχων διαφόρων Οργανισµών -

στους οποίους πρωτοστατεί η UNESCO και τα Ηνωµένα Έθνη-, έχει διαµορφώσει 

εκπαιδευτικές δράσεις για τη δεκαετία 2005-2014, οι οποίες υποστηρίζουν τη 

διαµόρφωση «ενεργών πολιτών» και ταυτόχρονα προωθούν το άνοιγµα του σχολείου 

στην κοινωνία. Τα θέµατα διαπραγµάτευσης για το τρέχον Σχολικό Έτος έχουν να 

κάνουν µε την ∆ιατροφή και την Ποιότητα Ζωής. Όµως εκτιµάται ότι όσο η 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι εκτός των Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών 

και επιλέγεται οικειοθελώς από τους µαθητές δεν θα έχει τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα.  



4
ο
 Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο 12-14/12/2008 

 

     Γι’ αυτό θα πρέπει, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και κατ’ επέκταση η πολιτεία, να 

µεθοδεύσει µε περισσότερο σκεπτικισµό την εφαρµογή της -τουλάχιστον- στο 

Επαγγελµατικό Λύκειο. Οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν σε ένα σχήµα 

στο οποίο η γνώση θα παρέχεται µέσα από µαθήµατα ή ενότητες µαθηµάτων από τα 

οποία θα καλλιεργείται η περιβαλλοντική συνείδηση και τα οποία θα αποτελούν 

αντικείµενα µελέτης ευρύτερου φάσµατος.  

 

     Επίσης, θα ήταν δυνατόν να αναπτυχθεί ένα συνδυαστικό µάθηµα το οποίο βάση 

του τρίπτυχου: Παιδεία - Μάθηση - Κοινωνικοποίηση, θα περιλαµβάνει σε ευρύ 

πλαίσιο την προσέγγιση των Τοµέων µέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Το 

συγκεκριµένο µάθηµα θα έχει την δυνατότητα να διαπερνά το σύνολο του µαθητικού 

δυναµικού και να προσεγγίζεται «ολιστικά», µε θεµατικούς άξονες επιλογής ή στην 

πιο ριζοσπαστική µορφή θα συγκεράσει τους δύο Κύκλους του Επαγγελµατικού 

Λυκείου, τον Τεχνολογικό και των Υπηρεσιών. Στην πραγµατικότητα θα 

καταδεικνύεται µε αυτόν τον τρόπο η σχέση των ανεξάρτητων τοµέων από τους 

οποίους όµως, θ’ αναδεικνύονται οι βασικοί άξονες που θ’ αποτελούν τα πεδία 

µελέτης κι ενοποίησης. Μία πρώτη πιλοτική προσέγγιση των παραπάνω µπορεί να 

υπάρξει και µέσα από το υφιστάµενο µάθηµα της «Τεχνολογίας» του Τεχνολογικού 

Κύκλου και της «Τεχνολογίας και Ανάπτυξης» του Κύκλου Υπηρεσιών της Α΄ 

Τάξης, εφ’ όσον όµως η διδασκαλία του θα πραγµατοποιηθεί από δύο εκπαιδευτικούς 

διαφορετικών ειδικοτήτων κατά προτίµηση, οι οποίοι θα µπορούν να ανταποκριθούν 

στην καθοδήγηση µικρών οµάδων µαθητών.  

 

     Σηµειώνεται εδώ ότι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση πραγµατοποιείται µέσα από βιωµατικά µαθήµατα τα οποία 

περιλαµβάνουν και εργαστηριακή µελέτη. Στο δε Αγγλοσαξονικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα, η περιβαλλοντική εκπαίδευση (environmental studies ή environmental 

science) πραγµατοποιείται µέσα από το διευρυµένο µάθηµα «Science» και η 

Περιβαλλοντική Συνείδηση διαµορφώνεται µέσα από διαθεµατική - διεπιστηµονική 

διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειµένων, όπως της Βιολογίας, της Φυσικής, 

της Λογοτεχνίας, της Αισθητικής Αγωγής κ.ά.  

 

     Τα προλεγόµενα σαφώς προϋποθέτουν διαφοροποίηση ή συµπλήρωση των ούτως 

ή άλλως, ασφυκτικών σε όλες τις τάξεις Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών, τα 

οποία µε τη σηµερινή µορφή τους δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σ’ ένα 

αντίστοιχο ευέλικτο σχήµα. Εδώ σκόπιµο είναι να λεχθεί ότι τα αναφερθέντα στην 

παρούσα εισήγηση, προϋποθέτουν συζήτηση, πιλοτική εφαρµογή και σε βάθος 

επεξεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. 

 

     Παράλληλα βέβαια, θα πρέπει να διερευνηθεί και η αξιολογική διαδικασία για 

τους µαθητές. Εφ’ όσον όµως εξακολουθήσει να υφίσταται όπως είναι σήµερα, θα 

πρέπει να εξετασθεί η χορήγηση «Βεβαίωσης Περιβαλλοντικού Προγράµµατος ή 

«Βεβαίωσης ∆ραστηριοτήτων». Στη «Βεβαίωση» θα αναγράφεται ο χαρακτηρισµός 

απόδοσης, ο οποίος θα είναι ανάλογος µε το βαθµό απασχόλησης, ενδιαφέροντος και 

συµµετοχής του καθ’ ενός, στοιχεία τα οποία θ’ αντλούνται από τον αντίστοιχο 

«Φάκελο Μαθητή». Η συγκεκριµένη διαδικασία δε, µπορεί να αποτελέσει και 

κίνητρο για ευρύτερη συµµετοχή µαθητών. 

     Εν κατακλείδι, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, µέσα από σύγχρονες µεθόδους 

διδασκαλίας, διευρύνει τα γνωστικά πεδία των εφήβων µαθητών, οικοδοµεί τη 
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γνώση, αναπτύσσει την κριτική ικανότητα, δηµιουργεί κοινωνικές δεξιότητες, 

προάγει και καλλιεργεί ηθικές αξίες. Με δεδοµένη την συµβολή της στην 

παιδαγωγική διαδικασία και στο κοινωνικό γίγνεσθαι, θα πρέπει να εξετασθεί σε 

βάθος η τροποποίησή της, θέµα το οποίο θα αποφέρει µελλοντικό όφελος στο 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Άλλωστε ο µαρξιστής Αµερικανός παιδαγωγός Πήτερ 

Μακλάρεν στην επίσκεψή του στην Ελλάδα αναφερόµενος σε θέµατα κοινωνίας και 

αγωγής δήλωσε µεταξύ άλλων ότι: «Η αλλαγή στην κοινωνία µπορεί να έρθει από 

κάτω προς τα πάνω και σηµαντικό ρόλο σ’ αυτό θα παίξει η καλύτερη οργάνωση της 

παιδείας µέσα από την κριτική παιδαγωγική από την οποία ο µαθητής µπορεί να 

αποκτήσει κοινωνική συνείδηση». Κατ’ επέκταση δε, περιβαλλοντική συνείδηση η 

οποία άµεσα επιδρά στην αειφορία, λαµβάνοντας από την περίοδο του σχολείου 

ακόµη, άµεσα µέτρα δηµιουργίας κατάλληλων συνθηκών προς την συγκεκριµένη 

κατεύθυνση… 
 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Γεωργόπουλος, Α. - Τσαλίκη, Ε. (2003). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αθήνα: 

Gutenberg.  

CIDREE. (1999). ∆ιεπιστηµονική ∆ιδασκαλία και Μάθηση στο Σχολείο της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης: Μετάφραση Εργασίας του Συνδέσµου των 

Παιδαγωγικών Ινστιτούτων της Ευρώπης. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Ζυγούρη, Ε. (2005). Αξιολόγηση Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Αθήνα: Gutenberg. 

Καρατζιά - Σταυλιώτη, Ε. (2002). Η διαθεµατική προσέγγιση στα αναλυτικά 

προγράµµατα Σπουδών. ∆ιερεύνηση και αξιολογική προσέγγιση παραδειγµάτων από 

την ευρωπαϊκή εµπειρία και πρακτική. Στο Μπαγάκης, Γ.: Ο εκπαιδευτικός και το 

Αναλυτικό Πρόγραµµα, Αθήνα: Μεταίχµιο. 

Κούσουλας, Φ. (2004). Σχεδιασµός και Εφαρµογή ∆ιαθεµατικής ∆ιδασκαλίας. Αθήνα: 

Ατραπός. 

Λεονταρή, Α. (1998). Αυτοαντίληψη. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 

Ματσαγγούρας, Η. (1995). Οµαδοσυνεργατική ∆ιδασκαλία: Για το Καθηµερινό 

Μάθηµα και τις Συνθετικές Εργασίες. Αθήνα: Γρηγόρης. 

Ματσαγγούρας, Η. (2006). Η ∆ιαθεµατικότητα στη Σχολική Γνώση - Εννοιοκεντρική 

Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρης. 

Μπουρδή, Μ. Κατακτώντας Συλλογικά τη Γνώση: Εφηµερίδα Εκπαιδευτικών Πειραιά 

(τ. Μάρτιος - Απρίλιος 2007). Γραφείο Ε.Ε. Πειραιά 

Νόµοι: 1982/1990 και 1566/1985 - 3475/2006. 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2002). Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων: Ειδικό 

Αφιέρωµα στη ∆ιαθεµατικότητα. Αθήνα. 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2006). Τεύχος Επιµορφωτικού Υλικού - Επιµόρφωση 

Στελεχών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών στο ∆.Ε.Π.Π.Σ., τα 

Α.Π.Σ. και το νέο ∆ιδακτικό Υλικό του Γυµνασίου. Αθήνα. 

Παπαδηµητρίου, Β. (2004). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολείο. Αθήνα: 

Τυπωθήτω. 

Ράπτη, Μ. (2002). Τα Λάθη των Μαθητών και ο Ρόλος τους στη ∆ιαδικασία της 

Μάθησης. Αθήνα: Gutenberg. 

Ράπτης, Ν. (2000). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή. Αθήνα: Τυπωθήτω 

Φλογαΐτη, Ε. (2006). Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Αθήνα: 

Ελληνικά Γράµµατα  

Ηλεκτρονική Πύλη: www.wwf.gr  


