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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια αναζήτησης απαντήσεων στην κριτική που 

δέχεται η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.). Περιγράφεται ο προβληµατισµός που 

έχει κατατεθεί από εκπαιδευτικούς, που έχουν ασχοληθεί συστηµατικά µε την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση, διακρινόµενος σε δύο κύριους άξονες: α)Ως προς τον 

αριθµό των  εκπαιδευτικών που εµπλέκονται σ' αυτά και β)Ως προς την επιστηµονική 

εµβάθυνση των θεµάτων που διαπραγµατεύονται. Περιγράφονται τα εµπόδια που 

συναντούν οι εµπλεκόµενοι στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και κατατίθεται διδακτική 

πρόταση για την αξιοποίηση εκπαιδευτικά του υλικού που παράγεται από τις 

δραστηριότητες των προγραµµάτων Π.Ε. στις σχολικές µονάδες. Η διδακτική πρόταση 

στηρίζεται στη συνεργασία των µελών του συλλόγου εκπαιδευτικών της σχολικής 

µονάδας δοκιµάστηκε, ως προς τον βαθµό αποδοχής της από τους εκπαιδευτικούς, σε 

σεµιναρίο αναπληρωτών εκπαιδευτικών µε θετικές ενδείξεις και συνοδεύεται από 

προτάσεις ανάθεσης θεσµικά ρόλου συντονιστή στη σχολική µονάδα των εκπαιδευτικών 

που συντονίζουν προγράµµατα Π.Ε.  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ∆ΕΠΠΣ, 

εκπαιδευτικό υλικό, διδακτική πρόταση, τοπικές συνεργασίες, πολυθεµατικότητα, 

διάχυση αποτελεσµάτων. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
     Στην παρούσα εισήγηση αναφέρονται προβληµατισµοί, που έχουν κατατεθεί για 

την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) ως αποτέλεσµα ερευνών εκπαιδευτικών, που 

έχουν ασχοληθεί συστηµατικά µε την Π.Ε., µε στόχο την κατάθεση προς συζήτηση 

διδακτικής πρότασης. ∆ιδακτικής πρότασης για την εκπαιδευτική  αξιοποίηση του 

υλικού των δραστηριοτήτων των προγραµµάτων Π.Ε., συµβάλλοντας στη διεύρυνση 

της ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον ποσοτικά και ποιοτικά µέσα από την 

αύξηση της διάχυσης των αποτελεσµάτων της: α)Ποσοτικά ως προς τον αριθµό των 

µαθητών και των εκπαιδευτικών που θα εµπλακούν µε έµµεσο τρόπο σ' ένα 

πρόγραµµα Π.Ε. β)Ποιοτικά ως προς τη διάρκεια της συνεργασίας, που θα 

αναπτυχθεί µεταξύ των µελών της περιβαλλοντικής οµάδας µε τα υπόλοιπα µέλη της 

σχολικής κοινότητας, καθώς και στη βαθύτερη κατανόηση των διαπραγµατευόµενων 

θεµάτων. Η διάχυση αυτή είναι επιπλέον των δοκιµασµένων τρόπων διάχυσης, όπως 

είναι οι εκδηλώσεις, η δηµιουργία έντυπου και διαφηµιστικού υλικού και οι 

δηµοσιεύσεις στον τύπο. 
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ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π. Ε.  
     Μερικά στοιχεία παιδαγωγικής διάστασης που αναγνωρίζονται από την 

εκπαιδευτική κοινότητα στην περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι:  

� Ο επαναπροσδιορισµός του ρόλου του σχολείου: Το σχολείο ανοίγει προς την 

κοινωνία συνεργάζεται µε ειδικούς, µε φορείς και οργανώσεις 

ευαισθητοποιηµένες για το περιβάλλον, για να εξετάσει, να ενηµερώσει για τα 

προβλήµατα και να αναζητήσει τρόπους επίλυσής τους. ∆ιευρύνονται οι 

ορίζοντες της σχολικής τάξης µέσω των οµάδων και των επισκέψεων πεδίου. 

� Οι εκπαιδευτικοί συµµετέχουν στο σχεδιασµό, δρουν εθελοντικά, 

δηµιουργούν, µαθαίνουν µαζί µε τους µαθητές, δίνουν άλλες διαστάσεις στο 

έργο τους. 

� Οι µαθητές γίνονται το κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

συναποφασίζουν στην επιλογή του θέµατος ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους 

συµµετέχουν στο σχεδιασµό των δραστηριοτήτων, µαθαίνουν να 

συνεργάζονται, να συναγωνίζονται αποφεύγοντας τον άγονο ανταγωνισµό, 

ένας ανταγωνισµός που καλλιεργείται ακούσια στην παραδοσιακή τάξη. Οι 

µαθητές συµµετέχουν ενεργά σε όλη τη διαδικασία µάθησης. 
 

     Αν και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) αναγνωρίζεται για το σηµαντικό της 

ρόλο σε διεθνές επίπεδο υπάρχει προβληµατισµός ως προς δύο άξονες:  

α)Τον αριθµό των εκπαιδευτικών και µαθητών που υλοποιούν προγράµµατα. Ο Γ. 

Φαραγγιτάκης αναφέρει ότι τα προγράµµατα Π.Ε απευθύνονται σε µικρό ποσοστό 

µαθητών. Το ποσοστό αυτό, που το 1993 ήταν µόνο 4%, έγινε το 1996 7%, σήµερα 

κυµαίνεται γύρω στο 13% (που αµφισβητείται από τοπικές έρευνες), εξακολουθεί 

όµως να είναι µικρό δηµιουργώντας προβληµατισµό, (Φαραγγιτάκης, 2007). 

β)Την ποιότητα των προγραµµάτων και των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται. Ο 

προβληµατισµός αναφέρεται και στη διεθνή βιβλιογραφία (Tilbury, 1995), (Fien, 

2000), (Sterling, 2001) και στην Ελληνική (Φλογαΐτη, 2005), (Αγγελίδου & 

Κρητικού, 2006). 
 

     Στη συνέχεια παραθέτουµε δεδοµένα έρευνας, που πραγµατοποιήθηκε στο Νοµό 

Χίου το 2005-2006, από τον υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ. Βούκουνα, 

(2006). Ως προς τις απόψεις των εκπαιδευτικών, που διακρίνονται σε δύο οµάδες, 

παρατηρούµε τα εξής:  
 

    Οµάδα Α. Οι εκπαιδευτικοί, που δεν αναλαµβάνουν το συντονισµό Προγραµµάτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, δηλώνουν σε µεγάλη αναλογία ενηµερωµένοι 26 

στους 50 και ανεπαρκώς ενηµερωµένοι 14 στους 50, υπάρχει και ένας αριθµός 10 

στους 50 που δεν θέλει να ενηµερωθεί. Από την τελευαία κατηγόρια εκπαιδευτικών 

ένα σηµαντικό µέρος 7 στους 50 επιλέγει την απάντηση: η Π.Ε. δεν έχει θέση στα 

σχολεία 4 στους 50 και ένας αριθµός 3 στους 50 επιλέγει την απάντηση: η 

περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι χάσιµο χρόνου, για τους λόγους που δεν θέλουν να 

αναλάβουν το συντονισµό προγράµµατος Π.Ε. 
 

     Οµάδα Β. Από τους εµπλεκόµενους στα προγράµµατα Π.Ε, η συντριπτική 

πλειοψηφία, 42 στους 50,  δηλώνουν ότι έχει θετική γνώµη για τα προγράµµατα και 4 

στους 50 ότι δεν θα ασχοληθούν ξανά, µόνο 1 στους 50 είχε κακή γνώµη και 3 στους 

50 είχαν αδιάφορη γνώµη, (Βούκουνα, 2006). Πιθανόν και ορισµένοι από τους 4 

στους 50 που δήλωσαν ότι δεν θα ασχοληθούν ξανά να µην έχουν αρνητική γνώµη. 

Συγκρίνοντας τις δύο οµάδες των εκπαιδευτικών διαπιστώνουµε ότι οι ασχολούµενοι 

µε τα προγράµµατα Π.Ε. έχουν στην πλειοψηφία τους θετική γνώµη για αυτά. Οι 
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εκπαιδευτικοί που έχουν αρνητική γνώµη για τα προγράµµατα ανήκουν στην οµάδα 

που δεν έχει αναλάβει συντονισµό των προγραµµάτων Π.Ε. 
 

     Στην ίδια έρευνα οι µαθητές είχαν να επιλέξουν µέχρι δύο από τις εξής 5 

απαντήσεις: Α. µε ωφέλησε, Β. µου σπατάλησε χρόνο, Γ. µε γέµισε άγχος, ∆. µου 

πρόσφερε γνώσεις, Ε. είναι για να προβάλλονται οι καθηγητές, Στ. αδιαφορώ, Ζ. δεν 

υποστηρίζεται.  
 

     Το µεγαλύτερο ποσοστό το συγκέντρωσαν οι απαντήσεις Α. µε ωφέλησε και ∆. µου 

πρόσφερε γνώσεις, ενώ είναι αξιοσηµείωτο ότι η πρόταση ΣΤ. αδιαφορώ δεν 

επιλέχθηκε ούτε από ένα µαθητή, (Βούκουνα, 2006). 

Η προσωπική διαπίστωση στο Νοµό ∆ωδεκανήσου την τετραετία 2003-2007, ως 

υπεύθυνος  Π.Ε., είναι ότι από τους εκπαιδευτικούς που έχουν αρνητική γνώµη για τα 

προγράµµατα Π.Ε., η συντριπτική πλειοψηφία ανήκει σε εκείνους που έχουν 

ανεπαρκή ενηµέρωση. 
 

     Συνοψίζοντας την κριτική εναντίον των προγραµµάτων Π.Ε., διακρίνουµε δύο 

κύριους άξονες: α)Ως προς το µικρό αριθµό των  εκπαιδευτικών που εµπλέκονται σ' 

αυτά και ότι  συνήθως είναι οι ίδιοι εκπαιδευτικοί και β)Ως προς τη µη επιστηµονική 

εµβάθυνση των θεµάτων που διαπραγµατεύονται.  
 

     Σε άλλη έρευνα για τα εµπόδια, που συναντούν εκπαιδευτικοί µε συστηµατική 

εµπλοκή στην Π.Ε., βρέθηκε ότι το κυριότερο εµπόδιο προκύπτει από τη θέση της 

Π.Ε. στο σχολείο και από τον τρόπο που αυτή εφαρµόζεται σήµερα. ∆ηλαδή από τη 

θέση της Π.Ε. στο αναλυτικό και το ωρολόγιο πρόγραµµα καθώς και από την 

ανελαστικότητα του σηµερινού σχολείου και τα γραφειοκρατικά στοιχεία που 

υπεισέρχονται κατά την εφαρµογή της Π.Ε. Το δεύτερο κατά σειρά εµπόδιο 

σχετίζεται µε τη θεσµική στήριξη της Π.Ε. και το κοινωνικό πλαίσιο. Το τρίτο κατά 

σειρά εµπόδιο απορρέει από στάσεις µαθητών και καθηγητών (µερική αδιαφορία 

µαθητών, αδιαφορία και έλλειψη συνεργασίας µε συναδέλφους εκπαιδευτικούς), 

(Αγγελίδου & Κρητικού,  2006). 
 

     Όπως φαίνεται από τις παραπάνω έρευνες που αναφέρθηκαν ενδεικτικά 

αναδεικνύεται το ερώτηµα: Είναι εφικτό να βρεθούν τρόποι ώστε να δοθούν 

απαντήσεις σε θέµατα που δεν µπορεί να απαντήσει από µόνη της η υπάρχουσα 

περιβαλλοντική εκπαίδευση; Η εισαγωγή των ∆ΕΠΠΣ της Ευέλικτης ζώνης του 

πολυθεµατικού βιβλίου και του οδηγού εφαρµογής του παρέχουν θεωρητικό πλαίσιο 

µέσα στο οποίο µπορούν να βρεθούν οι απαντήσεις: να ενισχυθεί η αποδοχή της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και να γίνει µεγαλύτερη διάχυση των αποτελεσµάτων 

των προγραµµάτων Π.Ε.  
 

     Πιστεύουµε ότι οι απαντήσεις στα ερωτήµατα που απασχολούν την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν θα τις δώσει  ή ίδια η περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

που ορθά χαρακτηρίζεται ως το πείραµα της Εκπαίδευσης. Η περιβαλλοντική 

εκπαίδευση θα δώσει τα δεδοµένα και τις υποδείξεις των αλλαγών. Οι απαντήσεις 

βρίσκονται στην εξέλιξη του σχολείου στις δοµές που θα παρέχουν το πλαίσιο και την 

ενίσχυση των καινοτόµων διδακτικών πρακτικών.  

 

Π.Ε και ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
     Στα πλαίσια της Ευέλικτης  Ζώνης Καινοτόµων ∆ράσεων στο Γυµνάσιο υπάρχει 

το Πολυθεµατικό Βιβλίο. Πρόκειται για ένα βιβλίο αναφοράς, που πραγµατεύεται 
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θέµατα ποικίλου περιεχοµένου, µε σκοπό να συνδεθεί το σχολείο µε τη ζωή και µε τα 

ενδιαφέροντα του/ης µαθήτριας. Σκοπός του βιβλίου και γενικότερα της Ευέλικτης 

Ζώνης είναι αντίστοιχος µε αυτόν της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, δηλαδή 

πληροφόρηση των µαθητών για θέµατα σύγχρονα της καθηµερινής ζωής, της 

επιστήµης και της υγείας, να τους προβληµατίσει, να δηµιουργήσει ερωτήµατα, και 

να τους παρακινήσει σε δράση, σε αλλαγή στάσης να τους προετοιµάσει ώστε να 

γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Στην ευέλικτη ζώνη τα θέµατα αναπτύσσονται µε τη 

µέθοδο σχεδίων εργασίας, τόσο στο πλαίσιο των καινοτόµων δράσεων, όσο και στο 

διδακτικό χρόνο των επαναλήψεων και των διαθεµατικών δραστηριοτήτων που 

προβλέπεται από το ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ (Πολυθεµατικό βιβλίο). 

Παράδειγµα εφαρµογής των παραπάνω είναι το πρόγραµµα: «Ευέλικτη Ζώνη και 

Εφαρµογή Σχολικού Προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε µαθητές 

τµήµατος ένταξης και Γενικής Τάξης». Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε σε τµήµα ένταξης 

και σε γενικό τµήµα ∆ηµοτικού σχολείου µε κοινές δραστηριότητες και συνεργασία 

των δασκάλων. Στο γενικό τµήµα η δασκάλα σύνδεσε διδακτικές ενότητες από 

διάφορα γνωστικά αντικείµενα της Έκτης Τάξης του ∆ηµοτικού µε δραστηριότητες 

του προγράµµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποίησε στην ευέλικτη ζώνη, 

όπως φαίνεται στο σχήµα 1, (Ανθοπούλου, 2006). 

 
 

 
Σχήµα 1: Σύνδεση προγράµµατος Π.Ε. µε γνωστικά αντικείµενα,  

(Ανθοπούλου, 2006) 
 

     Με βάση το παράδειγµα αυτό προτείνουµε τη συνεργασία του/ων συντονιστή/ών 

των προγραµµάτων περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε τους διδάσκοντες των 

επιµέρους µαθηµάτων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κυρίως στα Γυµνάσια, όχι 

όµως αποκλειστικά και µόνο σ’ αυτά. Ως προς την υλοποίηση της πρότασης 

διακρίνουµε δύο κατηγορίες σχολείων: α)Σχολεία που λειτουργεί η Ευέλικτη Ζώνη, 

β)Σχολεία που δεν λειτουργεί η ευέλικτη ζώνη. Η προτεινόµενη διδακτική πρόταση 

για την αξιοποίηση εκπαιδευτικά του υλικού που παράγεται από τις δραστηριότητες 

των προγραµµάτων Π.Ε. στο επίπεδο σχολικής µονάδας είναι: 
 

     Α) Στα σχολεία που λειτουργεί η Ευέλικτη ζώνη και υλοποιούνται προγράµµατα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης οι συντονιστές των προγραµµάτων να ενηµερώνουν 
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τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για τις δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί ή 

υλοποιούνται στα πλαίσια του προγράµµατος Π.Ε., ώστε τα θέµατα αυτά: α) να 

συµπληρώνουν και να εµπλουτίζουν το υλικό του πολυθεµατικού βιβλίου, β)να 

συµβάλλουν στη σύνδεση µε τη διδακτέα ύλη ανά διδασκόµενο µάθηµα, δηλαδή να 

αποτελέσουν τη βάση για τη δηµιουργία ή συµπλήρωση του εκπαιδευτικού υλικού 

που έχει στη διάθεση του ο/η εκπαιδευτικός στην παραδοσιακή τάξη. Οι µαθητές θα 

έχουν περισσότερες επιλογές θεµάτων επιπλέον των υπαρχόντων στο πολυθεµατικό 

βιβλίο. Θα µπορούν να ασχοληθούν στην Ευέλικτη Ζώνη µε τα θέµατα των 

δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στα Περιβαλλοντικά Προγράµµατα που 

υλοποιούνται στο σχολείο από τους ίδιους ή τους συµµαθητές τους. Τα εκπαιδευτικά 

πλεονεκτήµατα της διαπραγµάτευσης των θεµάτων που συµπεριλαµβάνονται στο 

πρόγραµµα Π.Ε. και θα ερευνηθούν στη συνέχεια στην Ευέλικτη ζώνη είναι 

πολλαπλά για όλα τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας προς όφελος της 

µαθησιακής διαδικασίας. 
 

     Σε µια τέτοια λειτουργία του σχολείου χρειάζεται οι συντονιστές των 

προγραµµάτων να αναλάβουν πρωτοβουλίες ενηµέρωσης του συλλόγου των 

εκπαιδευτικών του σχολείου και κατά την έναρξη του προγράµµατος αλλά και κατά 

τη διάρκεια υλοποίησης του, ώστε οι εκπαιδευτικοί να µπορούν να προγραµµατίσουν 

δραστηριότητες και θέµατα  που θα παρουσιάσουν στους µαθητές να επεξεργαστούν 

στα πλαίσια της Ευέλικτης ζώνης αλλά και να προετοιµάσουν τα µαθήµατα τους µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να τα συνδέσουν και µε τις αντίστοιχες δραστηριότητες. Στο 

Γυµνάσιο συγκριτικά µε ένα πρόγραµµα Π.Ε. που υλοποιείται σε ∆ηµοτικό σχολείο 

υπάρχει µεγαλύτερο επίπεδο δυσκολίας ως προς το συντονισµό. Μερικοί από τους 

λόγους είναι ότι χρειάζεται ο συντονισµός περισσότερων εκπαιδευτικών µε 

διαφορετικές ειδικότητες, δεν προβλέπεται θεσµικά ρόλος συντονιστή για τους 

εκπαιδευτικούς µέσα στη σχολική µονάδα, στην Περιβαλλοντική οµάδα µπορούν να 

συµµετάσχουν µαθητές διαφόρων τµηµάτων. 
 

     Β) Στα σχολεία που δεν λειτουργεί η ευέλικτη ζώνη οι εκπαιδευτικοί που θα 

συνεργαστούν µε τους συντονιστές του/των προγράµµατος/ων Π.Ε. µπορούν να 

πραγµατοποιήσουν το δεύτερο µέρος της διδακτικής πρότασης, δηλαδή να 

προετοιµάσουν τα µαθήµατα που διδάσκουν µε τέτοιο τρόπο ώστε να τα συνδέσουν 

µε το πρόγραµµα Π.Ε. και να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι δραστηριότητες των 

προγραµµάτων αλλά πιο κατανοητό και ελκυστικό το διδασκόµενο γνωστικό 

αντικείµενο. 
 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
     Η παραπάνω διδακτική πρόταση τέθηκε σε εφαρµογή εικονικά σε σεµινάριο 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών µε ειδικότητες θεολόγων και φιλολόγων. Στο πρώτο 

µέρος του σεµιναρίου οι εκπαιδευτικοί χωρισµένοι σε 4 οµάδες των 4 εκπαιδευτικών 

επέλεξαν από ένα θέµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και σχεδίασαν δραστηριότητες. 

Στο δεύτερο µέρος συνεχίζοντας µε την ίδια σύνθεση των οµάδων ζητήθηκε από τους 

εκπαιδευτικούς να συνδέσουν τις δραστηριότητες, που σχεδίασε η κάθε οµάδα µε 

θέµατα της διδακτέας ύλης των µαθηµάτων της ειδικότητας των. Όλες οι οµάδες 

συνέδεσαν τις δραστηριότητες µε περισσότερα από ένα θέµατα της διδακτέας ύλης.  
 

.....Παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί µε τη µεγαλύτερη προϋπηρεσία βρήκαν και 

περισσότερες συνδέσεις µεταξύ των δραστηριοτήτων και των γνωστικών 

αντικειµένων. Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών αυξήθηκε στο δεύτερο µέρος και 
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ορισµένοι που αρχικά έδειχναν αρνητική στάση ως προς τα προγράµµατα Π.Ε., 

φάνηκε να αλλάζουν στάση και θέλησαν πάρουν περισσότερες πληροφορίες για αυτά. 
 

     Θεωρούµε ότι τα αποτελέσµατα ενός τέτοιου εγχειρήµατος σύνδεσης των 

δραστηριοτήτων των Προγραµµάτων Π.Ε. µε το γνωστικό αντικείµενο µπορεί να 

συµβάλλει στα εξής: 

� Να δηµιουργηθούν συνεργασίες µεταξύ των εκπαιδευτικών.  

� Να αυξηθεί το ενδιαφέρον των µαθητών. Μέρος του εκπαιδευτικού υλικού 

παράγεται µέσα στη σχολική µονάδα εµπνευσµένο από τα ενδιαφέροντα των 

µαθητών µε βάση τα θέµατα που διαπραγµατεύεται η Περιβαλλοντική οµάδα 

από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, δηµιουργούνται αυθεντικές 

δραστηριότητες που εµπλουτίζουν το µάθηµα της κάθε ειδικότητας. Τα 

θέµατα αυτά λόγω της συµµετοχής των µαθητών στο πρόγραµµα Π.Ε. τους 

είναι οικεία και επίκαιρα. Οι µαθητές που υλοποιούν τις δραστηριότητες 

αντιλαµβάνονται καλύτερα τη σύνδεση της επιστήµης µε την καθηµερινή ζωή 

και τις εµπειρίες τους. 

� Στη βαθύτερη κατανόηση των διαπραγµατευόµενων θεµάτων. Στους µαθητές 

δίδεται η ευκαιρία (γεγονός που τους ενδιαφέρει άµεσα) να φωτίσουν τις 

µελέτες που κάνουν στα πλαίσια του προγράµµατος Π.Ε. και από τις άλλες 

επιστήµες που διδάσκονται στο σχολείο. 

� Στην περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση των συνεργασιών µεταξύ του 

σχολείου και του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

� Στη διάχυση της πληροφόρησης γύρω από τα προγράµµατα Π.Ε. ώστε να 

εµπνευστούν και οι υπόλοιποι µαθητές από τα θέµατα που διαπραγµατεύονται 

οι οµάδες. 

� Στην αύξηση της διάχυσης των αποτελεσµάτων της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης. Οι διδάσκοντες στο σχολείο θα βρίσκονται σε διαρκή 

ενηµέρωση για την εξέλιξη του προγράµµατος Π.Ε. καθ’ όλο το σχολικό έτος 

και όχι µόνο την ηµέρα της τελικής εκδήλωσης. Οι εκπαιδευτικοί που δεν 

αναλαµβάνουν προγράµµατα θα γνωρίσουν και αυτοί την Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση και θα αποκτήσουν θετικότερη στάση.  
 

     Οι Α. Αθανασόπουλος & ∆. Παπαζαφειράτου διαπίστωσαν ότι η σύνδεση ενός 

προγράµµατος Π.Ε. µε ένα µάθηµα, στη συγκεκριµένη περίπτωση το µάθηµα της 

Τεχνολογίας, εξυπηρέτησε την καλύτερη επίτευξη των στόχων αφενός τους 

προγράµµατος Π.Ε. και αφετέρου του αναλυτικού προγράµµατος και γενικότερα 

κινητοποίησε και ενθουσίασε τους µαθητές και οδήγησε σε υψηλή ποιότητα 

κατασκευών και παρουσιάσεων, (Αθανασόπουλος & Παπαζαφειράτου, 2006). 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
     Η διδακτική πρόταση αξιοποίησης των προγραµµάτων Π.Ε., (µε τη συνεργασία 

των διδασκόντων)  για εκπαιδευτικό υλικό κατατίθεται ως βάση προβληµατισµού µε 

στόχο τον εκσυγχρονισµό του σχολείου µέσα από την εξέλιξη και βελτίωση της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Η πρόταση αυτή έρχεται σε 

συµφωνία µε πρόταση για τη χρήση του µαθήµατος της Γεωγραφίας στην 

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την Αειφορία, (Μπαµπίλα κ.ά., 2007) και µε τις 

αρχές της Στρατηγικής για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ε.Α.Α.)  

(UNECE, 2005), µέσα στις αρχές αυτές χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι για να είναι 

αποτελεσµατική η Ε.Α.Α. προτείνεται να εφαρµόζεται µε δύο τρόπους: ι)µέσω της 

ενσωµάτωσης θεµάτων που αφορούν την Ε.Α.Α. σε όλα τα σχετικά θέµατα, 
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προγράµµατα και µαθήµατα, ιι)µέσω της παροχής ειδικών προγραµµάτων και 

µαθηµάτων. 
 

     Από την αντίθεση των προτεραιοτήτων, που θέτει το παραδοσιακό σχολείο µε 

τους στόχους που θέτει η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, 

προκύπτουν εµπόδια ως προς τις διαδικασίες µάθησης και διδασκαλίας. Σύµφωνα µε 

την Ε. Φλογαΐτη (2007) η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία: υιοθετεί 

τον διάλογο ανάµεσα σε διαφορετικές µορφές γνώσης (επιστηµονικής, εµπειρικής, 

βιωµατικής, παραδοσιακής, κ.λπ.), τη σύγκλιση της θεωρίας µε την πράξη, την 

κριτική σκέψη και δράση, το άνοιγµα του σχολείου στη ζωή. Η ενεργός συµµετοχή 

στη µαθησιακή διαδικασία, η διεπιστηµονική και συστηµική προσέγγιση των 

θεµάτων, η µάθηση µέσω ανακάλυψης και προσωπικής εµπειρίας, η µελέτη θεµάτων 

από το άµεσο περιβάλλον καθώς και ιδέες για τη χρήση της φύσης και του συνολικού 

περιβάλλοντος ως πηγών και χώρων µάθησης, η εστίαση στην επίλυση προβληµάτων 

και τη λήψη αποφάσεων, (Φλογαΐτη, 2007). 
 

     Η αντίθεση των προτεραιοτήτων του παραδοσιακού σχολείου και της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εκφράζεται µέσα από το αναλυτικό και το ωρολόγιο 

πρόγραµµα, κυρίως εκεί όπου δεν λειτουργεί η ευέλικτη ζώνη. Μια αντίθεση που 

βιώνουν οι ασχολούµενοι µε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και κυρίως οι 

εκπαιδευτικοί συντονιστές των προγραµµάτων. Η εφαρµογή τέτοιων καινοτοµιών 

χρειάζεται και θεσµική στήριξη για την υπερνίκηση των εµποδίων. Η αλλαγή του 

Αναλυτικού Προγράµµατος σε ευέλικτο Αναλυτικό Πρόγραµµα µε ελευθερίες 

επιλογών και προγραµµατισµού σε επίπεδο σχολικής µονάδας ή εκπαιδευτικής 

περιφέρειας, θα παρείχε ευκαιρίες και δυνατότητες συνεργασιών στους διδάσκοντες 

εκπαιδευτικούς για να υλοποιηθούν τέτοιας µορφής εκπαιδευτικές προτάσεις. 
 

     Στην υπάρχουσα κατάσταση µπορούν να ξεπεραστούν αρκετά από το εµπόδια που 

συναντώνται κατά την υλοποίηση καινοτόµων δράσεων, όταν υπάρχει συνεργασία 

µεταξύ των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και ιδιαίτερα όταν οι συνεργασίες 

αυτές ενισχύονται από τα στελέχη της εκπαίδευσης. Παραδείγµατος χάριν η 

πραγµατοποίηση εκπαιδευτικής συνάντησης-σεµιναρίου από τον/την υπεύθυνο 

προγραµµάτων Π.Ε. σε συνεργασία µε το/την σχολικό σύµβουλο µε θέµα παραγωγή-

αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού, που σχετίζεται µε συγκεκριµένο γνωστικό 

αντικείµενο του αναλυτικού προγράµµατος, µπορεί να λειτουργήσει ως έναυσµα 

υλοποίησης σύνδεσης των δραστηριοτήτων των Προγραµµάτων Π.Ε. µε το γνωστικό 

αντικείµενο. Το εκπαιδευτικό υλικό µπορεί να αποτελέσει το συνδετικό  κρίκο και για 

τις συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών και του εξωτερικού περιβάλλοντος του 

σχολείου αλλά και του εργαλείου για την καλύτερη κατανόηση των διδασκοµένων 

εννοιών αλλά και της διάχυσης των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν από την 

περιβαλλοντική οµάδα αντίστοιχα µε αυτόν του σχήµατος 1. 
 

     H πρόταση αξιοποίησης των Προγραµµάτων Π.Ε. στηρίζεται στους 

εκπαιδευτικούς που θα χρειαστεί να αναλάβουν το ρόλο του συντονιστή ανάµεσα στα 

προγράµµατα Π.Ε. και τους διδάσκοντες. Προκύπτει ως αναγκαιότητα ανάθεσης 

συντονιστικού ρόλου µε κίνητρα σε εκπαιδευτικούς µε εµπειρία ως προς τις 

καινοτόµες δράσεις. Αξίζει να τονιστεί και από την παρούσα εργασία η σπουδαιότητα 

της διαρκούς  επιµόρφωσης µε έµφαση στους τρόπους διδακτικής πρακτικής και 

εφαρµογής στην Π.Ε., όπως αναφέρεται στις έρευνες της ∆ασκολιά (2000), που 

αφορά στις επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης και της Καζταρίδου (2007) για την πρωτοβάθµια.  



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

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Fien, J. (2000). Education. Sustamability and civil Society, Australian Journal of 

Environmental Education,   vol. 15/16, 129-131. 

Sterling, S., (2001), Sustainable Education (Schumacher Briefings), No 6, Bristol: 

Green Books. 

Strategy for Education for Sustainable Development, UNECE (United Nations 

Economic Commission for Europe), Vilnius, 17-18 March 2005. 

Tilburi D., (1995), Environmental Education for Sustamability: Defimng the New 

Focus of Environmental Education in the 1990s, Environmental Education 

Research, 1(2), 195-212. 

Αγγελίδου Ε. & Κρητικού Ε., (2006), Για ποιους  Λόγους Συµµετέχουν & ποια 

Εµπόδια συναντούν οι Εκπαιδευτικοί που Ασχολούνται συστηµατικά µε την 

Περ/κη Εκπ/ση στη ∆/νση ∆/θµιας Εκπ/σης Αν. Αττικής, 2ο Συνέδριο Σχολικών 

Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, 15-17 ∆εκεµβρίου 2006, 

σελ. 1-11. 

Αθανασόπουλος Α. & Παπαζαφειράτου Ζ. (2006), Συνδυασµός ΣΠΠΕ και του 

Μαθήµατος της Τεχνολογίας σε Εσπερινό Λύκειο. Αποτελέσµατα και Εντυπώσεις 

από ένα δύσκολο εγχείρηµα, 2ο Συνέδριο Σχολικών Προγραµµάτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, 15-17 ∆εκεµβρίου 2006, σελ. 17-24. 

Ανθοπούλου Β. (2006) Ευέλικτη Ζώνη και Εφαρµογή Σχολικού Προγράµµατος 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε µαθητές τµήµατος ένταξης και Γενικής Τάξης, 

2ο Συνέδριο Σχολικών Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, 15-

17 ∆εκεµβρίου 2006, σελ. 810-819. 

Βούκουνα Κ. (2006), Το προφίλ των Εκπαιδευτικών που Ασχολούνται και δεν 

Ασχολούνται µε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Νοµό Χίου, 2ο Συνέδριο 

Σχολικών Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, 15-17 ∆εκεµβρίου 

2006, σελ. 124-133. 

∆ασκολιά, Μ. (2000), Οι επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στην    

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Τµήµα Φιλοσοφίας    

Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα. 

Καζταρίδου, Α. (2007), Οι επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στην περιβαλλοντική  εκπαίδευση,  3ο Πανελλήνιο 

συνέδριο Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. «Εκπαίδευση για την αειφορία και Περιβαλλοντική 

εκπαίδευση: Κοινωνία-Οικονοµία-Περιβάλλον-Πολιτισµός» Αθήνα, 30 Μαρ - 2 

Απριλίου 2007 http://www.kpe.gr/index.php  προσπελάστηκε στις 9-11-2008. 

Μπαµπίλα Ε., ∆ηµοπούλου Μ, Ζόµπολας Α.,Φραντζή Α., Χατζηµιχαήλ Μ., (2007), 

Το µάθηµα της γεωγραφίας όχηµα προς την εκπαίδευση για την αειφορία, 3ο 

Πανελλήνιο συνέδριο Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. «Εκπαίδευση για την αειφορία και 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Κοινωνία-Οικονοµία-Περιβάλλον-Πολιτισµός» Αθήνα, 

30 Μαρ - 2 Απριλίου 2007 http://www.kpe.gr/index.php  προσπελάστηκε στις 8-11-

2008. 

Πολυθεµατικό βιβλίο και σχέδια εργασίας για το Γυµνάσιο, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

http://www.pi-schools.gr/programs/EuZin/ προσπελάστηκε στις 10-9-2008. 

Φαραγγιτάκης Γ. (2007), Περιβαλλοντική εκπαίδευση: η σηµερινή πραγµατικότητα 

και η σχέση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε την εκπαίδευση για την αειφορία, 

3ο Πανελλήνιο συνέδριο Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. «Εκπαίδευση για την αειφορία και 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Κοινωνία-Οικονοµία-Περιβάλλον-Πολιτισµός» Αθήνα, 

30 Μαρ - 2 Απριλίου 2007 http://www.kpe.gr/index.php  προσπελάστηκε στις 6-11-

2008. 



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

Φλογαίτη Ε., (2005), Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία, Αθήνα: 

Ελληνικά Γράµµατα 

Φλογαίτη Ε., (2007), Περιβαλλοντική εκπαίδευση / εκπαίδευση για το περιβάλλον και 

την αειφορία, 3ο Πανελλήνιο συνέδριο Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. «Εκπαίδευση για την αειφορία 

και Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Κοινωνία-Οικονοµία-Περιβάλλον-Πολιτισµός» 

Αθήνα, 30 Μαρ - 2 Απριλίου 2007 http://www.kpe.gr/index.php  προσπελάστηκε στις 7-

11-2008. 
 


