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Άνθρωπος και περιβάλλον αποτελούν δύο έννοιες που 

παρουσιάζεται να είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Άλλοτε η σχέση 

φαίνεται να είναι αρμονική και άλλοτε διαταράσσεται, ως αποτέλεσμα των 

ανθρώπινων ενεργειών. Έννοιες όπως καταναλωτισμός και ανακύκλωση, 

φτώχεια και πείνα, ισότητα και υγεία, ειρήνη και δικαιοσύνη βρίσκονται όλο 

και συχνότερα στην επικαιρότητα, αποτελώντας μείζονα ζητήματα. 

Η δράση, όμως, του ανθρώπου τείνει να ξεπεράσει τα όρια της 

φύσης, εάν δεν το έχει ήδη κάνει. Αυτό σημαίνει πως οι συνέπειες που ο 

άνθρωπος προκαλεί στα οικοσυστήματα θα πρέπει να περιοριστούν. Η 

εκπαίδευση θα πρέπει να κατέχει ένα σημαίνονται και κυρίαρχο ρόλο στην 

όλη προσπάθεια. 

Σε κάθε περίπτωση, οι αειφόρες πρακτικές δεν είναι ασύνδετες από 

τον πολιτισμό, ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δράσης. Η μελέτη του 

πολιτισμού μπορεί να οδηγήσει σε μονοπάτια αειφορικής διαχείρισης, αλλά 

όχι μόνο σε αυτά. Ας έχουμε ακόμη στο νου πως ο κάθε τόπος φέρει 

συγκεκριμένα ιστορικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, που του αποδίδουν 

μία ιδιαίτερη φυσιογνωμία στη ροή του χρόνου, και μπορεί να αποτελέσει 

αντικείμενο μελέτης και έρευνας από τους μαθητές, όντας άμεσα 

προσβάσιμος από αυτούς. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον (ιστορικό, πολιτισμικό 

και φυσικό) είναι υποχρέωση της εκπαίδευσης να εμφυσήσει τις αξίες στους 

μαθητές, ώστε να διατηρήσουν όπως πρέπει τα τεκμήρια αυτά, αλλά και να 

φροντίσουν για την ορθή προβολή τους. 

 Με αφορμή τους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς προβληματισμούς 

που απορρέουν από τα παραπάνω και με κίνητρο τη συνειδητοποίηση 

διεύρυνσης καινοτόμων τρόπων προσέγγισης της ιστορίας και ιστορικής 

μεθοδολογίας, της αειφορίας και των αρχών της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, της 

φύσης και των φυσικών εννοιών προτείνουμε την ίδρυση του δικτύου με 

θέμα: 

 

«Αειφορία. Άνθρωπος και φύση. Πολιτισμός και Ιστορία» 
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Το Δίκτυο δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 

συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικές με τα αντικείμενα 

που τους ενδιαφέρουν, να συμμετέχουν σε επιμορφώσεις με ειδικούς και να 

έχουν την απαραίτητη βοήθεια στην εκπόνηση του προγράμματος.  

 Οι δράσεις του Δικτύου μπορούν να υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός 

διαθεματικού προγράμματος, με δυνατότητα διάχυσης σε όλα τα μαθήματα, 

στην ευέλικτη ζώνη και στις σχολικές δραστηριότητες. 

Σκοπός του Δικτύου είναι οι μαθητές του δημοτικού σχολείου και του 

νηπιαγωγείου να γνωρίσουν, να οικειοποιηθούν και τελικά να αξιοποιήσουν 

αειφορικές έννοιες, μέσα από βιωματικές δράσεις που θα τους καταστήσουν 

ικανούς να συμβάλουν ως αυριανοί και σημερινοί πολίτες σε τακτικές 

βιώσιμης διαχείρισης και ανάπτυξης, σεβόμενοι την ιστορία και τον 

πολιτισμό του κάθε τόπου. 

 

Οι μαθητές μέσα από το πρόγραμμα επιδιώκεται: 

 Να προσεγγίσουν στο σύνολο ή κατά μέρος τούς 17 στόχους της 

βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ 

 Να κατανοήσουν την έννοια της αειφορίας ουσιαστικά και σε όλες 

τις διαστάσεις 

 Να εντάξουν την αειφορία στην ιστορική και πολιτισμική 

πραγματικότητα 

 Να αναδείξουν την αξία του τόπους έμπρακτα 

 Να προωθηθεί η συνεργασία της σχολικής μονάδας με τη στενότερη 

και ευρύτερη κοινωνία, αλλά και με τους αρμόδιους φορείς 

 Να προαχθούν δεξιότητες των μαθητών αναφορικά με την 

ενσυναίσθηση, την κριτική ικανότητα και τη συνεργασία 

 Να αγαπήσουν, ώστε τελικά να μπορούν να σεβαστούν, την ιστορία, 

τη φύση και τον πολιτισμό τόσο του τόπου τους και της χώρας τους, όσο και 

των άλλων λαών 

 

Συνάμα, επιδιώκεται η παράλληλη επίτευξη των στόχων που τίθενται 

από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. 
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Το Δίκτυο θα υλοποιηθεί για δύο σχολικά έτη (2020-2021 & 2021-

2022), με έναρξη την τρέχουσα σχολική χρονιά. 

Για το πρώτο έτος, η ανάπτυξη του Δικτύου προβλέπεται να 

πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια: 

 

1ο στάδιο: 

Δεκέμβριος – Ιανουάριος. Θα οριστικοποιηθεί η συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών, μετά από αίτησή τους. Επιπλέον θα έχουν την ευκαιρία 

να συμμετέχουν σε μία εξ αποστάσεως επιμορφωτική συνάντηση. 

 

2ο στάδιο: 

Φεβρουάριος – Μάιος. Οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους θα 

προσεγγίσουν διαθεματικά και δημιουργικά τις θεματικές ενότητες του 

προγράμματος. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να 

υποστηριχτούν από σχετικές επιμορφωτικές συναντήσεις και να 

συμμετέχουν σε δράσεις. Η συμμετοχή σε αυτές δεν είναι 

υποχρεωτική, προτείνεται ωστόσο, για τον εμπλουτισμό γνώσεων και 

δεξιοτήτων, που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος 

και οι οποίες στοχεύεται να περιλαμβάνουν τόσο παιδαγωγικό 

περιεχόμενο, όσο και γνωριμία με ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία 

μέσω της πραγματοποίησης επισκέψεων. 

 

3ο στάδιο: 

Μάιος – λήξη σχολικής χρονιάς. Προβλέπεται η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του προγράμματος μέσα από την κοινού δημιουργία 

ενός προϊόντος, με σκοπό τη διάχυση της προσπάθειας μαθητών και 

εκπαιδευτικών στο κοινωνικό σύνολο γενικά, αλλά και στην 

εκπαιδευτική κοινότητα ειδικότερα, αποτελώντας παράδειγμα προς 

μίμηση και έμπνευση προς όλους τους άλλους και παράλληλα να δοθεί 

στους συμμετέχοντες η χαρά ενός δημιουργικού αποτελέσματος. 

 

 Με το πέρας κάθε προσπάθειας θα πρέπει να επέρχεται η αξιολόγησή 

του με σκοπό την αντικειμενική διερεύνηση του κατά πόσο επιτεύχθηκε, με 

βάση το αποτέλεσμα, η αρχική στοχοθεσία. 

 

 

 

Στάδια 
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Αξιολόγηση - 
αποτίμηση 

 



 Η αξιολόγηση του Δικτύου δύναται να υλοποιηθεί στο τέλος του 

κάθε χρόνου λειτουργίας του και συνολικά με την ολοκλήρωση του 

χρονοδιαγράμματος ανάπτυξής του, με τρόπους που θα καθοριστούν από 

τη συντονιστική επιτροπή. Για την αποτίμηση του κύκλου δράσεων του 

Δικτύου θα συντάσσεται έκθεση με τη λήξη ενός ετήσιου κύκλου, οπότε 

και θα υπάρχουν προτάσεις για τη βελτίωσή του. Οι ανατροφοδοτικές 

αυτές διαδικασίες θα ενσωματώνονται στο σχεδιασμό του επόμενου 

κύκλου από την ομάδα συντονισμού. 

 

 

 


