
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

2015-2016 Εισαγωγή στη 
Δευτεροβάθμια Τυπική 

Εκπαίδευση 



Περιβαλλοντική Εκπαίδευση; Γιατί; 

• Διαπίστωση οικολογικών προβλημάτων από 
την αλόγιστη ανάπτυξη της τεχνολογίας και 
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

• Απειλή για την ύπαρξη πολλών μορφών ζωής 
συμπεριλαμβανομένου & του ανθρώπου 

• Αποτέλεσμα συγκεκριμένων 
πολιτικοοικονομικών επιλογών και 
συμπεριφορών 
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ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΗΘΟΣ 
Ο Στόχος – πρόκληση: 
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Η Π.Ε. στην Ελλάδα 

• Νόμος 1982/90 άρθρο 11 παρ. 13: η 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τμήμα 
των προγραμμάτων των σχολείων της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εκτός 
ωραρίου) 

• 1993: Ίδρυση ΚΠΕ (Κλειτορίας) 

• 2015 – 2016: Εντός εναλλάξ… 

• Υπέρ και κατά; 
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Μη τυπική 

• ΣΠΠΕ 

• Υπεύθυνοι ΠΕ 

• ΚΠΕ 
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Αποστολή ΚΠΕ 

• Υποστήριξη των σχολικών ομάδων που 
αναλαμβάνουν προγράμματα Π.Ε. 

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών των Διευθύνσεων της 
εμβέλειάς του 

• Επιμόρφωση ομάδων ενηλίκων  
• Τοπικές δράσεις 
• Συνεργασίες με άλλα κέντρα ή φορείς  

– ανάπτυξη εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών 
προγραμμάτων 

– Δημιουργία θεματικών δικτύων, 
– παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού  
– διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, εργαστηρίων ΠΕ. 
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Κ.Π.Ε.: 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

• από την σελίδα 
www.kpe.gr που 
διατηρεί το ΚΠΕ 
Καστοριάς 

Α. Αθανασόπουλος 7 

http://www.kpe.gr/


Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – 
Εκπαίδευση για την Αειφορία 

• Π.Ε.: φυσιογνωστική αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών προγραμμάτων 

• Το καινοτόμο στοιχείο που εισάγει η Εκπαίδευση 
για το Περιβάλλον και την Αειφορία είναι η 
ανάδειξη του περιβαλλοντικού ζητήματος ως 
πολιτικού και κοινωνικού ζητήματος. 
– Ωστόσο: η αντίληψη που έχουν οι εκπαιδευτικοί για 

την έννοια της αειφορίας τη συνδέει περισσότερο με 
το φυσικό περιβάλλον και τη διαχείριση φυσικών 
πόρων – η έννοια ελάχιστους κοινωνικούς και 
πολιτικούς συνειρμούς ανακαλεί στους 
εκπαιδευτικούς (Λιαράκου) 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

2015-16 Εισαγωγή στη Δευτεροβάθμια Τυπική Εκπαίδευση 
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Οδηγίες για αρχαρίους 

• Πόσο χρόνο έχω; 
– Δίωρα ενός Τριμήνου  16 - 18 ώρες 

• Μέθοδοι 
– Μέθοδος Σχεδίου Εργασίας (Project) 
– Επίλυση προβλήματος 
– Έρευνα πεδίου 
– Μελέτη περίπτωσης 

• Βοηθήματα 
– «ΠΕΑΑ για το Γυμνάσιο» (ebooks.edu.gr) 
– Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων 
– ΚΠΕ (www.kpe.gr) 
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Μελέτη πεδίου 
1. Προετοιμασία Εκπαιδευτικού: Προηγείται επιτόπια 

επίσκεψη του εκπαιδευτικού για σχεδιασμό και έλεγχο 
καταλληλότητας 

2. Προετοιμασία μαθητών: Η συζήτηση προετοιμασίας της 
μελέτης πεδίου που ακολουθεί (στην τάξη), θα πρέπει να 
καταλήξει στην παραγωγή φύλλων εργασίας που θα 
συμπληρωθούν κατά την επίσκεψη στο πεδίο 

3. Εργασία πεδίου: Είναι σημαντικό οι μαθητές να βγουν στο 
πεδίο έχοντας συγκεκριμένες δραστηριότητες να διεξάγουν 
(Ρόλοι για όλους). Σημαντικό ρόλο επίσης παίζει και ο 
εξοπλισμός ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πεδίο 
(βιντεοκάμερα, φωτογραφική μηχανή, μαγνητόφωνο κ.λ.π.) 

4. Εργασία στην τάξη: Συζήτηση ή πειράματα για την 
επαλήθευση ή απόρριψη υποθέσεων, σύνθεση των 
στοιχείων, κοινοποίηση των αποτελεσμάτων  
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Επίλυση προβλήματος 

1. Εντοπισμός και διερεύνηση του ζητήματος 
2. Καθορισμός στόχων για την επίλυση ή συμμετοχή 

στην επίλυση του προβλήματος 
3. Διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων - Σύνταξη 

κριτηρίων για την επιλογή της πιθανής/ρεαλιστικής 
λύσης ή λύσεων 

4. Επιλογή της κατάλληλης λύσης ή λύσεων σύμφωνα με 
τις αρχές της αειφορίας 

5. Συγκρότηση σχεδίου δράσης 
6. Υλοποίηση της δράσης 
7. Αξιολόγηση (και επανατροφοδότηση της διαδικασίας).  
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Προσοχή (συχνά λάθη) 

• Κινητοποιούμε / Ενεργοποιούμε τους μαθητές 
• Κατεβαίνουμε από την έδρα 
• Λίγα και καλά (όχι ατέλειωτες λίστες με 

ερευνητικά ερωτήματα, πηγές και δράσεις) 
• Οι ομάδες για να λειτουργήσουν… 

– Θέλουν Στόχο, Ρόλους, Άμιλλα, Πίεση χρόνου! 
– Σκεφτείτε τους παράγοντες επιδόσεις και φύλο 

• Η ευαισθητοποίηση και η αλλαγή 
συμπεριφοράς είναι ο στόχος, όχι η 
οικολογική δράση ή η έρευνα (αυτά είναι τα 
μέσα) 
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Στο τέλος 

• Αξιολόγηση (όχι μόνο 
του μαθητή), προτάσεις 

• Παρουσίαση σε κοινό 

– Έκθεση Κατασκευών, 
κολλάζ 

– Ψηφιακή παρουσίαση, 
βίντεο προγράμματος ή 
και δράσεων (όχι 
κατάχρηση!) 

– Δρώμενα 
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Βιβλιογραφία 

• «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» για το 
Γυμνάσιο, Νέο Σχολείο, Αθήνα 2011 

• Υπουργείο Παιδείας-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2002), Διαθεματικό 
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων σπουδών Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 

• Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνάσιου του Διδακτικού - Μαθησιακού 
Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη» Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Νέο Σχολείο 

• Αθανασόπουλος κ.ά. «Παιδαγωγικές δραστηριότητες με θέμα το 
Νερό προσανατολισμένες στην Αειφορία» 3ο Συνέδριο 
Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε, Αθήνα 2007 

• Κοσμίδης Παύλος «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» ΔΔΕ Αν. Αττικής, 
2000 
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