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Η έννοια «Περιβάλλον» γίνεται αποδεκτή στις θετικές επιστήμες 

ως οτιδήποτε βρίσκεται έξω από τα όρια ενός συστήματος 

που μελετάται.  

Μεταξύ του συστήματος και του περιβάλλοντος μπορούν να 

αναπτύσσονται αλληλεπιδράσεις και ανταλλαγές ύλης, ενέργειας 

ή πληροφορίας.  
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Το Φυσικό Περιβάλλον περιλαμβάνει όλους τους ζωντανούς οργανισμούς 

(βιοτικά στοιχεία/έμβια ύλη) και τα αβιοτικά στοιχεία (άβια ύλη) που 

βρίσκονται με φυσικό τρόπο στη Γη. Επομένως, το φυσικό περιβάλλον δεν 

είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων  δραστηριοτήτων και διαφοροποιείται ως προς 

αυτό από το δομημένο περιβάλλον, στο οποίο συγκαταλέγονται οι 

γεωγραφικές περιοχές που δέχονται σημαντική επιρροή από τον Άνθρωπο. 

  

Στο φυσικό περιβάλλον μπορούμε να κατατάξουμε πλήρεις 

οικολογικές μονάδες, τα οικοσυστήματα, καθώς και παγκόσμιους φυσικούς 

πόρους, όπως είναι ο αέρας και το νερό. 
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Το φυσικό περιβάλλον εκλαμβάνεται και ως κοινωνικό, όταν υπάρχει 

διεπαφή της φύσης και της κοινωνίας.  Συγκεκριμένα νοείται και ως 

πολιτισμικό, όταν υπάρχει διεπαφή της φύσης και του πολιτισμού 

(πολιτισμικό τοπίο). 

 

Ο Όλυμπος αποτελεί φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και τοπίο, αφού 

χαρακτηρίζεται ως συνεχόμενο περιβάλλον και τοπίο το οποίο διατηρεί 

έναν ενεργό ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία όντας στενά συνδεδεμένο με τον 

παραδοσιακό τρόπο ζωής, και στο οποίο η εξελικτική διαδικασία διαρκεί 

ακόμη. Την ίδια στιγμή παρουσιάζει σημαντικές υλικές αποδείξεις της εξέλιξής 

του στον χρόνο.  
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Η Εκπαίδευση για την Αειφορία (ΕΑ) αποτελεί ένα 

εκπαιδευτικό λειτουργικό μοντέλο, στο οποίο  ενσωματώνονται 

με τρόπο δυναμικό τάσεις, δυνάμεις και πράξεις κάτω από το 

τρίπτυχο α)της ανάγκης για περιβαλλοντική προστασία, 

β)της οικονομικής διαφάνειας σε ζητήματα στα οποία 

υπεισέρχεται η αειφορική διαχείρισή  και γ)της ισονομίας και 

δικαιοσύνης αναφορικά όχι μόνο με το ανθρώπινο κεφάλαιο, 

αλλά και με το περιβαλλοντικό (περιβαλλοντική ηθική). 
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Εκπαίδευση για την Αειφορία (ΕΑ): χαρακτηρίζεται κάθε μορφή εκπαίδευσης που 

ενσωματώνει την έννοια της αειφορίας, επιφορτιζόμενη αναγκαστικά και με όλη την 

προβληματική που τη συνοδεύει, δηλαδή την πολυδιάστατη και   εξελίξιμη  φύση 

της, τις ασάφειες, τις αντιφάσεις, του συγκρουσιακού χαρακτήρα διαφωνίες, τους 

φόβους και τις προσδοκίες που αυτή προκαλεί (Φλογαΐτη). 

 

Η  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μετεξελίχθηκε σε μια άλλης μορφής εκπαίδευση, 

στην Εκπαίδευση για την Αειφορία, βαθιά ανατρεπτική,  πιο διευρυμένη, με τη 

γνώση  να παύει να είναι στάσιμη,   καθώς ο μαθητής την κατακτά μέσα από 

διαδικασίες επίλυσης προβλήματος (Gambro & Switzky). Η εκπαίδευση παύει να 

συμβάλλει μόνο στην ενημέρωση, κατανόηση και ευαισθητοποίηση 

περιβαλλοντικών θεμάτων και προβλημάτων, αλλά μέσα από μία ανοιχτή 

δημιουργική διαδικασία (Weston), εισχωρεί στα κοινωνικά και πολιτικά πεδία 

πλήρως προσαρμοζόμενη στα δεδομένα και ζητούμενα  του  εκάστοτε 

κοινωνικοπολιτικού πλαισίου αναφοράς.    
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ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ/ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ, ως κοινωνική ιδεολογία υπό 

το πρίσμα της Εκπαίδευσης 

 

Η θεώρηση του μεταμοντερνισμού αμφισβητεί τη σταθερότητα, την προβλεψιμότητα 

και τη μοναδικότητα της «αλήθειας», τη θέση της οποίας καταλαμβάνει η τάση του: 

“anything goes, everything is acceptable” (Feyerabend): 

 

Η παρουσία του εκπαιδευτικού και των μαθητών στο  σχολείο  ως οντότητες με 

υποκειμενοκεντρική θεώρηση των πραγμάτων, οι οποίες αξιοποιούν δυνάμεις και 

δυνατότητες που μέχρι σήμερα έμεναν απαξιωμένες. Ο «λόγος» τους είναι 

αφηγηματικός και προέρχεται από την εμπειρία τους, τη συναισθηματική  και 

κοινωνική  νοημοσύνη τους.    
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Η  μετανεωτερική ιδεολογία, σε συνδυασμό  με τη 

ριζοσπαστική  φιλοσοφία εκπαίδευσης και τον 

εποικοδομητισμό  ως θεωρία μάθησης συνιστούν  το  

παιδαγωγικό πλαίσιο μέσω του οποίου  η Εκπαίδευση για 

την Αειφορία (ΕΑ) εκφράζεται ως μετεξέλιξη της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
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AGENDA 2030, ως ενδεικνυόμενο μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης2018 
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ΤΗΛ. : 6973557419    

email: theos90@gmail.com 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας ! 
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