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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1. Εισαγωγή    

    Η αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσεως, όπως αυτή προσδιορίζεται στη βάση της 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής γενικότερα, προϋποθέτει τον 

επαναπροσανατολισμό της εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση της αειφορικής 

ανάπτυξης. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση (Π.Ε.), ως  

«μια διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν γνώσεις, αξίες, 

στάσεις, ικανότητες και ενεργό ενδιαφέρον για να προστατεύουν το περιβάλλον και να 

αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα περιβαλλοντικά προβλήματα διαμορφώνοντας έτσι 

νέους τρόπους συμπεριφοράς» (Unesco, 1977) επιδιώκει τη διαμόρφωση του 

περιβαλλοντικά υπεύθυνου πολίτη, δηλ. «του πολίτη με οικολογική συνείδηση και 

οικολογική παιδεία, υπεύθυνου και ενεργού στο κοινωνικό επίπεδο» (Φλογαΐτη, 1998).  

    Η θεσμοθέτηση της Π.Ε. περιλαμβάνει ένα σχήμα αρχών όπου η Π.Ε. πρέπει: 

o να επιτρέπει την κατανόηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και 

οικολογικής αλληλεξάρτησης στον αστικό και τον αγροτικό χώρο, 

o να υιοθετεί μια ολιστική οπτική για το περιβάλλον φυσικό και ανθρωπογενές 

(δομημένο, τεχνολογικό και κοινωνικό όπως είναι το οικονομικό, το πολιτικό, το 

πολιτιστικό, το ιστορικό, το ηθικό, το αισθητικό), 

o να εξετάζει τα περιβαλλοντικά προβλήματα τόσο στην τοπική και την εθνική 

τους διάσταση όσο και στην διεθνή τους κλίμακα, 

o να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον διαχρονικά βλέποντας τις καταστάσεις του 

παρελθόντος, την πραγματικότητα του παρόντος και την προοπτική του 

μέλλοντος, 

o να βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν ερευνητική διάθεση στην κατεύθυνση 

κριτικής ανάλυσης της περιβαλλοντικής πολυπλοκότητας, 

o να καλλιεργεί στους μαθητές ικανότητες λήψης αποφάσεων και 

αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων,  

o να χρησιμοποιεί μια ποικιλία μεθόδων και εκπαιδευτικών μέσων με ιδιαίτερη 

αναφορά σε πρακτικές δραστηριότητες και εμπειρίες,  
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o να ενσωματωθεί ως μια νέα διάσταση στην υπάρχουσα σχολική διαδικασία μ’ 

διεπιστημονικό χαρακτήρα και να έχει ένα διαρκή χαρακτήρα, ως μια δια βίου 

διαδικασία και τέλος, 

o να δίνει σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα να αποκτήσει γνώσεις και εμπειρίες, να 

καλλιεργεί στάσεις, να δημιουργεί αξίες και παράλληλα, υποκινώντας το ενεργό 

ενδιαφέρον των πολιτών να αναπτύσσει τις απαραίτητες ικανότητες που πρέπει 

να έχει ο πολίτης για να προστατεύσει και να βελτιώσει το περιβάλλον 

(Φλογαΐτη 1998, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2010, Unesco 1977).  

    Όπως αναφέρουν οι Γεωργόπουλος & Τσαλίκη (1998), Γαβριλάκης & Σοφούλης 

(2002), Fien & Corcoran (1996) οι εκπαιδευτικές πρακτικές της Π.Ε. συνοψίζονται 

στα εξής: 

o H Π.Ε. εφαρμόζει τη βιωματική προσέγγιση ως βασική παιδαγωγική μέθοδο. 

Όταν οι μαθητές αποκτούν βιωματικές εμπειρίες, η μάθηση γίνεται ενεργητική. 

Παράλληλα, η περιβαλλοντική γνώση, όταν παρέχεται μέσα από καταστάσεις του 

πραγματικού κόσμου και συνοδεύεται από συναισθηματικά στοιχεία, τέτοια που 

αναπτύσσονται από συμμετοχικές και συνεργατικές διαδικασίες, γίνεται πιο 

ουσιαστική. Υποκινούνται δηλαδή  στους εκπαιδευόμενους θετικές στάσεις και αξίες 

για το περιβάλλον.  

o Στη εφαρμογή της η Π. Ε. έχει ευρύ πεδίο δράσης. Τα προγράμματα της ξεκινούν 

μέσα από το θεσμικό πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης και προεκτείνονται στους 

άτυπους και μη τυπικούς εκπαιδευτικούς θεσμούς, έχοντας έτσι αναφορά σε έναν 

ευρύτερο κοινωνικό χώρο. 

o Η Π. Ε. ενσωματώνει στην εφαρμογή της μεγάλη ποικιλία μέσων, από τις 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας μέχρι τα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης, ως 

εκείνα τα εργαλεία εκπαίδευσης και ανάπτυξης της περιβαλλοντικής δράσης στον 

ευρύτερο χώρο την κοινωνίας. 

o Η Π. Ε. διαπραγματεύεται τόσο τις φυσικές ποιότητες των σχέσεων ανθρώπου και 

περιβάλλοντος όσο και την πνευματική πλευρά αυτών των σχέσεων. 

o Η Π.Ε. δίνει έμφαση στη προσωπική συμμετοχή για την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.  

o Ο διεπιστημονικός και ολιστικός χαρακτήρας με τον οποίο γίνεται η προσέγγιση 

των θεμάτων του περιβάλλοντος, επιτρέπουν στους εμπλεκόμενους να αναπτύξουν 

μια ευρύτερη θεώρηση των φαινομένων του πραγματικού κόσμου. Παράλληλα, η Π. 
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Ε. λειτουργεί ενοποιητικά μέσα στον χώρο της εκπαίδευσης μεταξύ των 

ανθρωπιστικών και των θετικών επιστημών  

2. Η Ιστορία της Π.Ε. 

     Η Π.Ε. έχει τις ρίζες της στα πρόδρομα οικολογικά κινήματα των πρώτων 

δεκαετιών του 20
ου

 αιώνα, στα κινήματα της «διατήρησης», της «μελέτης» και της 

«προστασίας» της φύσης καθώς επίσης και στο οικολογικό κίνημα της δεκαετίας του 

’60 (Κούσουλας, 2008). Έτσι,  στη Νεβάδα των Η.Π.Α. το 1970 ορίζεται επίσημα η 

Π.Ε. ως η μια διαδικασία αναγνώρισης αξιών και διασαφήνισης εννοιών, 

προκειμένου να αναπτυχθούν στους ανθρώπους και στις κοινωνικές  ομάδες οι 

απαραίτητες στάσεις ικανότητες και στάσεις για την κατανόηση και εκτίμηση της 

συσχέτισης του ανθρώπου, του πολιτισμού και του βιοφυσικού περιβάλλοντος 

(Φλογαΐτη, 1998:119). Έκτοτε, μέσα από την ανάπτυξη διεθνών πρωτοβουλιών 

θεσμοθετείται το πλαίσιο της Π.Ε. Πιο συγκεκριμένα, στη  διάσκεψη της 

Στοκχόλμης των Ηνωμένων Εθνών (1972) διαμορφώνονται οι αρχές που θα 

καθοδηγούν τα κράτη σε ενέργειες, με στόχο την προστασία και τη διατήρηση του 

περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα, σ’ αυτή τη διάσκεψη θεσμοθετείται το Πρόγραμμα 

των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (U.N.E.P) και οργανώνεται το Διεθνές 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Δ.Π.Π.Ε.- IEEP) που αποσκοπεί στην 

υποστήριξη δράσεων για την προώθηση της Π.Ε. σε διεθνές επίπεδο. Ακολουθεί η 

διοργάνωση  διεθνών συνεδρίων, όπως αυτό του Βελιγραδίου το 1975 όπου 

διαμορφώνεται το εννοιολογικό πλαίσιο και οι κατευθυντήριοι άξονες της Π.Ε. 

(Χάρτα του Βελιγραδίου). Τη Διάσκεψη αυτή ακολούθησε η Διακυβερνητική 

Διάσκεψη της Τιφλίδας (1977), που αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της Π.Ε. μια 

που προσδιορίσθηκε το περιεχόμενο, οι σκοποί, οι επιμέρους στόχοι, οι 

κατευθυντήριες αρχές και οι βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την επίτευξη 

αυτών των στόχων (UNESCO 1977). Η «Διακήρυξη για την Π.Ε.» και οι 41 

προτάσεις που προέκυψαν ως προϊόν τη Διάσκεψης της Τιφλίδας αποτελούν το 

θεωρητικό πλαίσιο της Π.Ε., το οποίο αναγνωρίσθηκε και υιοθετήθηκε  στις 

διασκέψεις που ακολούθησαν (Τσαμπούκου – Σκαναβή, 2004). 

    Το 1987 συγκαλείται στη Μόσχα το «Διεθνές Συνέδριο για την Π.Ε. και 

Κατάρτιση», όπου διατηρείται σταθερό το πλαίσιο της Τιφλίδας και σημειώνεται η 

σημασία της κατάρτισης και της ενημέρωσης για την προώθηση της Π.Ε.. 

Παράλληλα, ενισχύεται ο προβληματισμός για την αναζήτηση ενός νέου τύπου 
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ανάπτυξης (Ράπτης, 2000). Μιας ανάπτυξης, της Αειφόρου ή Βιώσιμης Ανάπτυξης,  

η οποία σύμφωνα με το “Brundtland report – Το Κοινό μας Μέλλον» (1987, όπως 

αναφέρεται στο Γεωργόπουλος-Τσαλίκη, 1997) πρέπει να υιοθετεί τη συμφιλίωση με 

το περιβάλλον ενώ ακόμη επισημαίνεται ο ρόλος της εκπαίδευσης προς την 

κατεύθυνση αυτή. Σ’ αυτή την κατεύθυνση τα πορίσματα της Παγκόσμιας 

Συνδιάσκεψης του Rio de Janeiro (1992) επαναπροσδιορίζουν τη σχέση 

περιβάλλοντος και ανάπτυξη συντάσσεται η Agenda 21 όπου στο κεφάλαιο 21 

περιλαμβάνονται όλες οι δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση και τον 

επαναπροσανατολισμό της προς την κατεύθυνση της αειφορικής ανάπτυξης, την 

προώθηση της ενημέρωσης του κοινού και της επαγγελματικής κατάρτισης. 

Ακολουθεί στη Θεσσαλονίκη το 1997 η Διεθνής Διάσκεψη με τίτλο «Περιβάλλον 

και Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για την Αειφορία», 

όπου επισημαίνεται ότι η ελλιπής εκπαίδευση των ίδιων των εκπαιδευτικών στο 

πεδίο της Π.Ε. έχει ως συνέπεια την ατελή εκπαίδευση των ίδιων των μαθητών. 

Τονίζεται ακόμη η ανάγκη να περιλαμβάνει η εκπαίδευση για την αειφορία όλα τα 

επίπεδα της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης όπως και μια ουσιαστική 

περιβαλλοντική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (Τσαμπούκου – Σκαναβή, 2004). 

Παράλληλα, ο ρόλος της εκπαίδευσης στην προσπάθεια για την αειφόρο ανάπτυξη 

κρίνεται σημαντικός προσδίδοντας ένα νέο όραμα, όπου οι μαθητές θα 

καταλαβαίνουν καλύτερα τον κόσμο στον οποίο ζούν, κατανοώντας την 

πολυπλοκότητα των προβλημάτων, όπως τη φτώχεια, την σπάταλη κατανάλωση, την 

περιβαλλοντική υποβάθμιση κ.ά., τα οποία προβλήματα αποτελούν απειλή για το 

μέλλον. Ένα τέτοιο όραμα δίνει έμφαση σε μια ολιστική και διεπιστημονική θεώρηση 

για την ανάπτυξη της γνώσης και των δεξιοτήτων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για 

ένα αειφόρο μέλλον καθώς και αλλαγές σε αξίες, συμπεριφορές και καταναλωτικών 

προτύπων (Unesco 2002). 

3. Η Εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

 

   Η περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε) εισάγεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με 

το νόμο 1982/90, όπου, σύμφωνα με το νόμο, η Π.Ε. είναι μια διαδικασία που οδηγεί 

σε προσωπική και ομαδική δράση με θετικά αποτελέσματα στο βιοφυσικό και 

κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον. Με σχετική υπουργική απόφαση Γ1/308/3-

4391(ΦΕΚ 223/12-4-1991, τ. Β΄) ο θεσμός της  Π.Ε. επεκτείνεται και στα σχολεία 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων Π.Ε., όπως 
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καθορίζεται από την υπ. αρ.  Γ7/106137/30-9-03 Υ.Α. του ΥΠΕΠΘ, ακολουθεί τις 

αρχές της διεπιστημονικής θεώρησης, της βιωματικής προσέγγισης, το άνοιγμα του 

σχολείου στην κοινωνία, της ομαδικής εργασίας, την ανάπτυξη δημοκρατικού 

διαλόγου και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.  

   Σήμερα ο θεσμός της Π.Ε. υποστηρίζεται στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 

με την υλοποίηση αρκετών προγραμμάτων στα σχολεία της χώρας μας. Η υποστήριξη 

αυτή συντελείται μέσα από την συνεργασία των Υπευθύνων Σχολικών 

Δραστηριοτήτων, των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθώς και των μη 

Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (Κούσουλας, 2008). 

 

4. Σχολικά Προγράμματα Π.Ε. - Δραστηριότητες  

 

   Το πρόγραμμα προσδιορίζεται ως ένα σύνολο δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν οι 

εκπαιδευόμενοι προκειμένου να προσεγγισθούν οι στόχοι της Π.Ε. δηλαδή, η 

απόκτηση γνώσεων και η διαμόρφωση φιλοπεριβαλλοντικών αξιών, στάσεων και 

συμπεριφορών (Φλογαϊτη, 1998). ). Επισημαίνεται ότι η Π.Ε. δεν αποτελεί ένα 

ιδιαίτερο μάθημα (με δικό του γνωστικό αντικείμενο, ειδικούς καθηγητές και 

εγχειρίδιο). Είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία που συνδέεται μ’ όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα και που υλοποιεί με τη μορφή εργασίας (Project) ένα αντικείμενο 

μελέτης που εντάσσεται στη θεματική της Π. Ε (Σχετική οι Υ.Α. Γ1/308/3-4-91 & 

Υ.Α. Γ1/1152/24-9-91& Υ.Α. Γ2/4867/28-8-92 & Υ.Α. Γ2/5548/7-10-92 του 

ΥΠΕΠΘ.)  Ακόμη πρέπει να σημειωθεί ότι η έννοια του περιβάλλοντος στην Π. Ε. 

προσδιορίζεται ολιστικά (φυσικό, δομημένο, κοινωνικοοικονομικό και ιστορικό 

περιβάλλον) με αποτέλεσμα η θεματική της να έχει διεπιστημονική και διαθεματική 

θεώρηση (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2010
 
). 

   Σύμφωνα με την Υ.Α. 121118 /Γ7/8-10-2012 (Σχεδιασμός και υλοποίηση 

προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων) η διαδικασία ανάπτυξης Σχολικών 

Δραστηριοτήτων ακολουθεί τις παρακάτω φάσεις: 

4.1.   Σχεδιασμός προγράμματος 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αναλάβουν την υλοποίηση προγράμματος 

συγκροτούν εθελοντική μαθητική ομάδα, η οποία μπορεί να αποτελείται: από 

κανονικό σχολικό τμήμα, από ομάδα μαθητών /τριών διαφορετικών τμημάτων ή 

τάξεων, από μαθητές του σχολείου σε συνεργασία με μαθητές άλλου σχολείου. 
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Όταν συγκροτηθεί η ομάδα, ο εκπαιδευτικός επιλέγει σε συνεργασία με τους 

μαθητές/τριες το θέμα του προγράμματος. Σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των 

θεμάτων, υπενθυμίζουμε τις βασικές αρχές που εφαρμόζονται στα προγράμματα των 

Σχολικών Δραστηριοτήτων: η διεπιστημονική θεώρηση, η βιωματική προσέγγιση, η 

ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η 

ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου,  η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και οι αρχές 

της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη. Μετά την επιλογή του θέματος, 

ακολουθεί ο σχεδιασμός του προγράμματος που περιλαμβάνει τον τίτλο, τα 

υποθέματα, τους στόχους, το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα 

ανάπτυξης, τις συνεργασίες, τα πεδία σύνδεσης με τα αναλυτικά προγράμματα, το 

ημερολόγιο προγραμματισμού δραστηριοτήτων και τα ονοματεπώνυμα των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών που θα συμμετέχουν. Στη συνέχεια, συμπληρώνεται 

με τις πληροφορίες αυτές το «Σχέδιο υποβολής προγράμματος Σχολικών 

Δραστηριοτήτων». 

4.2   Έγκριση 

   Τα συμπληρωμένα σχέδια θα πρέπει να εγκριθούν από τον Διευθυντή και τον 

Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας και στη συνέχεια να υποβληθούν στους 

Υπευθύνους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου οι τελευταίοι να 

εισηγηθούν την έγκρισή τους στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων. 

 

 4.3 Υλοποίηση 

    Η διάρκεια ενός προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων, Αγωγής 

Σταδιοδρομίας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών 

Θεμάτων, μπορεί να είναι τουλάχιστον 5 μήνες για τη Δ/θμια και από 2 έως 6 μήνες 

για την Π/θμια. Τα προγράμματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται εντός 

ωρολογίου προγράμματος (στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης-με διάχυση σε όλα τα 

μαθήματα-στο ολοήμερο σχολείο) 

 

4.4 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 

     Στο τέλος της σχολικής χρονιάς για όλες τις δραστηριότητες πρέπει να 

αφιερώνεται ένα διήμερο στην παρουσίαση και προβολή των προγραμμάτων (γιορτές 

μαθητικής δημιουργίας) σε τοπικό επίπεδο, όπως ακόμη και να κοινοποιούνται τα 

αποτελέσματα του προγράμματος στον ευρύτερο χώρο του σχολείου (δημοσιεύσεις 

στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο κ.ά.) 
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4.5 Αξιολόγηση 

   Η διαδικασία της αξιολόγησης αποβλέπει στην εκτίμηση της εκπαιδευτικής 

πρακτικής και στη βελτίωση της ανάπτυξης σχετικών προγραμμάτων.  Γίνεται στη 

βάση επίτευξης των καθορισμένων στόχων του προγράμματος.  

 

5. Συνεργασίες με άλλους φορείς 

   Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων μπορούν να υλοποιηθούν, σύμφωνα 

με τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και διαδικασίες, στο πλαίσιο οποιουδήποτε 

προγράμματος εγκεκριμένης συνεργασίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με άλλους 

κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, δημόσιους οργανισμούς, φορείς τοπικής ή 

νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ, ΤΕΙ κ.ά. (βλ. και Γ7/47587/16-5-2003), καθώς 

επίσης και στο πλαίσιο υλοποίησης πρότυπων προγραμμάτων ή διεθνών 

συνεργασιών. Για οποιαδήποτε συνεργασία με φορείς ή φυσικά πρόσωπα μέσα στις 

σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να 

υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Γαβριλάκης, Κ. & Σοφούλης, Κ. (2002). Ένα Διαδικτυακό Εργαλείο για το 

Σχεδιασμό Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

"Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση", Ρόδος. 

Γεωργόπουλος, Α. (1998). Η Προβληματική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο 

Μοδινός, Μ. & Ευθυμιόπουλος, Η. (επιμ.), Οικολογία και Επιστήμες του 

Περιβάλλοντος, ΔΙΠΕ, Αθήνα. 

Γιαννακοπούλου, Ε. (2003). Σχεδιασμός Διδακτικής Ενότητας, στο Εκπαιδευτικό 

Υλικό για τους Εκπαιδευτές Θεωρητικής Κατάρτισης, Τόμος ΙΙΙ, Εθνικό Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, Αθήνα. 

Κούσουλας, Γ. (2008). Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα. 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2010 α). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ανασύρθηκε 02-

02-2010 από  http://www.pi-schools.gr. 



Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας 

"Υλοποιώντας ένα πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων. Κατάθεση εμπειριών και εφαρμογή 
πρακτικών σχετικά με την υποστήριξη σχολικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 

αγωγής υγείας και αισθητικής αγωγής" 
Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012 

Ράπτης, Ν. (2000). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή, Το Θεωρητικό Πλαίσιο 

των Επιλογών, Εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα. 

Τσαμπούκου - Σκαναβή, Κ. (2004). Περιβάλλον και Κοινωνία, Μια Σχέση σε 

Αδιάκοπη Εξέλιξη, Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο, Αθήνα. 

Φλογαΐτη, Ε. (1998). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. 

Fien, J. & Tilbury, D. (1996). Learning for Sustainable Environment: An Agenda for 

Teacher Education in Asia and the Pacific, Unesco Principal Regional Office for Asia 

and the Pacific, Bangkok. 

Unesco (1977). FINAL REPORT-Intergovernmental Conference on Environmental 

Education Organized by Unesco in Co-operation with UNEP Tbilisi (USSR), [Online] 

Available from http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-

URL_ID=16706&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html . 

Unesco (2002). Education for Sustainability, From Rio to Johannesburg: Lessons 

learnt from a decade of commitment, Unesco, Paris. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ1
  

 

Αειφόρο Σχολείο - Αυλή σχολείου  

Οι  πηγές ενέργειας στο σχολείο και  η συμπεριφορά της σχολικής κοινότητας  για 

εξοικονόμηση ενέργειας , Πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της  ποιότητας των 

σχέσεων των μελών της σχολικής κοινότητας και του περιβάλλοντος  στο σχολείο, Η 

σήμανση για την καθαριότητα, Η φροντίδα και η ευθύνη  για την αυλή και την 

αίθουσα, …Οραματίζομαι το σχολείο του μέλλοντος… κ.α. 

Αειφόρος κατοικία 

                                                 
1
 Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων,  Υ.Α. 121118 /Γ7/8-10-2012 
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Σχεδιασμός κτηρίων, οικισμών, πόλεων μέσα στη φέρουσα ικανότητα του πλανήτη, 

Βιοκλιματική αρχιτεκτονική, Ασφάλεια & επικινδυνότητα υλικών π.χ. επίπλων, 

ελαιοχρωμάτων, κλπ. 

Ενεργειακό ζήτημα -Οικολογικό / Ενεργειακό αποτύπωμα στο σχολείο και στο 

σπίτι 

Οι καθημερινές μας μετακινήσεις, Οι μεταφορές, Οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας 

για θέρμανση-ψύξη, Τι ξοδεύουμε για ενέργεια ,  κλπ. 

Τοπικό  Περιβάλλον : το σπίτι, το σχολείο , η κοινότητα 

Γνωριμία με το τοπικό οικοσύστημα, Η διαχείριση απορριμμάτων στη πόλη που ζω, 

Η προσωπική και συλλογική ευθύνη της διατήρησης του  πράσινου  στο άμεσο 

περιβάλλον, Οι δραστηριότητες  και καθημερινές συνήθειες που επηρεάζουν την  

φέρουσα ικανότητα σε άλση, δάση, παραλίες,  κλπ.  

Ελεύθεροι χώροι: Αξιοποίηση – Διαμόρφωση - Προστασία 

Παιδικές Χαρές - Χώροι άθλησης – ψυχαγωγίας, Καταλληλότητα των χώρων ως προς 

την καθαριότητα, τα υλικά, την φροντίδα, την εθελοντική προσφορά στον έλεγχο και 

τη  διατήρησή τους, Υιοθετώ και προστατεύω ένα άλσος, μία παραλία του τόπου μου. 

Διατήρηση και προστασία αστικού και περιαστικού πρασίνου  

Αλλαγή χρήσεων γης (Αστυφιλία και ανεργία, Οικολογική επιβάρυνση, Η σημασία 

του κτηματολογίου στην διαχείριση των χρήσεων γης). 

Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές και Περιβάλλον 

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ) : Παραγωγή τροφής από γενετικά 

τροποποιημένους οργανισμούς (Υβρίδια, Άγριες ποικιλίες φυτών, Γενετικά 

τροποποιημένα φυτά, Επιπτώσεις των ΓΤΟ στο περιβάλλον, την υγεία, την 

οικονομία, την κοινωνία), Παραδοσιακές τοπικές καλλιέργειες και η σχέση τους  με 

την τοπική οικονομία και το περιβάλλον. 

Διαχείριση Φυσικών Πόρων 

 Εντατικές μορφές εκμετάλλευσης φυσικών πόρων 

 Δάση, Αποδάσωση, διάβρωση εδαφών 

 Υδάτινοι Πόροι 

 Γεωργία, Κτηνοτροφία, Υπερεκμετάλλευση – η σχέση οικονομίας και προστασίας 

του τοπικού περιβάλλοντος,  Ανάδειξη τοπικών παραδειγματικών χρήσεων γης  

οικονομικής κλίμακας με σεβασμό στα περιβάλλον 

Η έννοια της Διατήρησης του Φυσικού Περιβάλλοντος 
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 Οικοσυστήματα : Δομή και λειτουργία χερσαίων και υδατικών οικοσυστημάτων 

 Βιοποικιλότητα: Απειλούμενα είδη – προστατευόμενες περιοχές 

Η έννοια της Υποβάθμισης του Περιβάλλοντος 

 Ατμόσφαιρα - Ρύπανση του αέρα φαινόμενο θερμοκηπίου, Τρύπα όζοντος 

 Ρύπανση υδάτων 

 Ρύπανση εδαφών 

 Ραδιενεργός ρύπανση 

 Απόβλητα και  Διαχείριση των απορριμμάτων 

Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι 

 Κλιματικές Αλλαγές 

 Φυσικές καταστροφές και ανθρώπινη παρέμβαση 

 Περιβάλλον και πόλεμος 

Χώρος, Οργάνωση και Χρήση 

 Αστικά περιβάλλοντα: Αστική ανάπτυξη, χρήσεις, αστικό και περιαστικό 

πράσινο, Οδικά δίκτυα, Ηχητική ρύπανση, Περιβάλλον σχολικών και 

εσωτερικών χώρων  

 Οικιστική ανάπτυξη, Δημόσιος χώρος και περιβάλλον 

 Φυσικό Περιβάλλον, Σχεδιασμός του διαθέσιμου χώρου, Αγροτική ανάπτυξη, 

Τουρισμός,  Εναλλακτικός και οικολογικός τουρισμός, Υιοθεσίες περιοχών 

 Περιβάλλον και Μνημεία, Αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι 

 Τοπίο και κατοίκηση, Υποβάθμιση του τοπίου  

 Γεωλογικά μνημεία και μνημεία της φύσης 

 

Ανθρωπογενές Περιβάλλον – Παράμετροι & Υποβάθμιση 

 Περιβάλλον και Επικοινωνία: Μονοπάτια- φυσικές διαδρομές, Μεταφορές, 

συγκοινωνίες 

 Περιβάλλον και Ιστορία: Τοπική ιστορία, Ιστορία μετακινήσεων, Φυσική 

ιστορία, Ιστορία πόλεων και αγροτικών εγκαταστάσεων, Φυσικά Στοιχεία: 

Μυθολογία, Λαογραφία  

 Το Περιβάλλον ως πηγή έμπνευσης και πεδίο διαλόγου: Περιβάλλον και 

Τέχνη  
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 Το περιβάλλον ως έκθεμα: Μουσεία φυσικών επιστημών και τεχνολογίας, 

φυσικής ιστορίας, Συλλογές εκθέματα, Περιβαλλοντικά στοιχεία σε συλλογές, 

Μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις μουσειακών οργανισμών 

 Το περιβάλλον ως αφήγηση: Η φύση και τα περιβαλλοντικά ζητήματα στη 

λογοτεχνία 

 Περιβάλλον, Αντιλήψεις και Ιδέες: 

o Φύση και Θρησκεία 

o Περιβαλλοντική Ηθική 

o Δημοκρατία, Περιβαλλοντικές δράσεις και περιβαλλοντική συνείδηση 

o Καταναλωτισμός και Περιβάλλον 

 Το Περιβάλλον ως πεδίο συνάντησης των πολιτισμών – Διαπολιτισμικές 

Αναφορές 

Ποιότητα Ζωής  

 Καταλληλότητα-επικινδυνότητα υλικών και κατασκευών 

 Ασφάλεια στο σχολείο και στο σπίτι σε σχέση με τα αντικείμενα 

 Υλικά φιλικά προς το περιβάλλον-Τρόποι προφύλαξης 

 Βιομηχανική ρύπανση –Γεωργική ρύπανση 

 Βαρέα μέταλλα - Εντομοκτόνα - Φυτοφάρμακα - Βιοσυσσώρευση 

 Ηλιακή ακτινοβολία.  Ηλεκτρομαγνητικές  ακτινοβολίες 

 Ηχορύπανση - Ένταση ήχου - Χάρτης θορύβου 

 Κρυμμένη ρύπανση: Άρρωστα κτίρια - Ρύπανση εσωτερικών χώρων:  

συστήματα καύσης, κάπνισμα, κατασκευαστικά  υλικά, ραδιενεργό ραδόνιο, 

υλικά καθαριότητας 

 

 

 


