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Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι ένα καινοτόµο εκπαιδευτικό κίνηµα το οποίο
εµφανίστηκε στη δεκαετία του ’60, στο πλαίσιο της προβληµατικής που έθεσε και
ανάπτυξε το σύγχρονο περιβαλλοντικό κίνηµα.
Αιχµή της προβληµατικής αυτής είναι η κριτική στην κυρίαρχη ιδεολογία της
ανάπτυξης, η οποία καθόρισε τις οικονοµικές και κοινωνικές δοµές της εποχής µας,
προσδιόρισε τις µεθόδους και τις κλίµακες της παραγωγής, την κατανοµή και τα
µοντέλα της κατανάλωσης σύµφωνα µε τις επιταγές της αύξησης, της συσσώρευσης,
της επέκτασης και της παραγωγικής µεγιστοποίησης και έθεσε ως βασικές αξίες τον
ανταγωνισµό και το κέρδος. Αυτή, η χωρίς όρια οικονοµική ανάπτυξη, θεωρείται ως
ο δρόµος για την κοινωνική πρόοδο και ευηµερία και σίγουρα επέδρασε θετικά σε
εκατοµύρια ανθρώπους στο σύγχρονο κόσµο. Παράλληλα όµως διατάραξε τα όρια
της οικολογικής και κοινωνικής ισοροπίας δηµιούργησε περιβαλλοντικές
καταστροφές και κοινωνικές ανισότητες και κρίνεται ως βασική αιτία για τα
σύγχρονα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήµατα. Για τούτο αναζητείται ένα
διαφορετικό µοντέλο ανάπτυξης που θα φέρει σε συνύπαρξη την οικολογική
ισορροπία µε την κοινωνική ευηµερία για τις τωρινές και µελλοντικές γενιές. Με τη
λογική αυτή τις 2 τελευταίες δεκαετίες καλλιεργείται η ιδέα µιας αειφόρου ανάπτυξης.
Προκειµένου να επιλυθούν τα περιβαλλοντικά ζητήµατα και να δροµολογηθεί η
αειφόρος ανάπτυξη απαιτούνται ριζικές αλλαγές στις σύγχρονες κοινωνίες, αλλαγές
στο τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε την σχέση άνθρωπος - κοινωνία - φύση. Η
περιβαλλοντική εκπαίδευση θεωρείται βασικός µοχλός των αλλαγών αυτών
προκειµένου να νοηµατοδοτηθεί και να ευδοκιµήσει η αειφόρος ανάπτυξη. Για τούτο
στις µέρες µας όπου τα περιβαλλοντικά ζητήµατα βρίσκονται στη κορυφή της
διεθνούς πολιτικής ατζέντας και οι κοινωνίες αναζητούν τις κοινωνικές, τις
οικονοµικές, τις πολιτικές και τις οικολογικές συνθήκες που θα συνδιαµορφώσουν
την αειφορία η περιβαλλοντική εκπαίδευση εξελίσσεται εξ ορισµού σε µια
«Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία - (ΕΠΑ)».

Οι στόχοι
Βασικός στόχος της εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία είναι η διάπλαση
αυτόνοµων και ενεργών πολιτών οι οποίοι
--- είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένοι, κατέχουν τη σχετική γνώση και
συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα των ζητηµάτων αλλά κυρίως διαθέτουν τις
απαιτούµενες ικανότητες και τη θέληση προκειµένου να γίνουν παράγοντες αλλαγών
στην κατεύθυνση της επίλυσης τους.
--- δεν ανταποκρίνονται παθητικά και δεν προσαρµόζονται σε επιλογές και
επιταγές διαφόρων κέντρων εξουσίας, αλλά διερευνούν και σκέπτονται κριτικά,
συµµετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, παρεµβαίνουν δυναµικά και
δηµοκρατικά στα κοινωνικά δρώµενα µε στόχο τις αλλαγές που απαιτούνται και τη
διαµόρφωση συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης.

--- έχουν οράµατα και αξίες που τους βοηθούν να διαπραγµατεύονται και να
σχεδιάζουν ατοµικά και συλλογικά τους κοινωνικούς όρους της αειφορίας
προσδιορίζοντας αυτόνοµα το παρόν τους και επαγρυπνώντας για το µέλλον των
γενεών που θα έρθουν.

Το παιδαγωγικό πλαίσιο
Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία (ΕΠΑ) προκειµένου να
πραγµατώσει τους στόχους της προτείνει και προωθεί ένα τύπο εκπαίδευσης
ριζοσπαστικό και µεταρρυθµιστικό που κινείται στο πλαίσιο µιας µετα-νεωτερικής
αντίληψης για το σύνολο της πραγµατικότητας.
Έρχεται σε αντίθεση µε τις προτεραιότητες που θέτει το παραδοσιακό σχολείο
ως προς τις διαδικασίες µάθησης και διδασκαλίας, όπως είναι η πρωτοκαθεδρία της
συστηµατικής και ακαδηµαϊκά παραγόµενης γνώσης, η επιστηµονική κατάτµηση και
εξειδίκευση, η καταφυγή σε µεθόδους παθητικής µετάδοσης και ανακατασκευής της
γνώσης, η υιοθέτηση ιεραρχικών µορφών επικοινωνίας, ο ανταγωνισµός, η
αποµόνωση του σχολείου από τη πραγµατική ζωή.
Στη θέση τους 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, είναι ορισµένες µόνο
από τις διαστάσεις που συγκροτούν το µεθοδολογικό της πλαίσιο.
Παράλληλα οι διδακτικές επιλογές της ενισχύουν την βιωµατική µάθηση και
αξιοποιούν την προϋπάρχουσα γνώση και την εµπειρία των εκπαιδευοµένων,
καλλιεργούν την ατοµική πρωτοβουλία, την χειραφέτηση, τον αυτοκαθορισµό και
την αυτονοµία στη σκέψη και τη δράση, αναπτύσσουν την κοινωνική αλληλεπίδραση,
τη συλλογικότητα και τη συναπόφαση, εγείρουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευοµένων,
κίνητρο βασικό για τη µάθηση, δηµιουργούν συνθήκες µάθησης και έρευνας στο
σχολείο και σε άλλα µαθησιακά περιβάλλοντα, καθώς και σε περιβάλλοντα έξω από
το σχολείο, ανοίγοντας έτσι το σχολείο στην τοπική κοινωνία.
Οι ρηξικέλευθοι στόχοι της ΕΠΑ και τα καινοτόµα παιδαγωγικά της
χαρακτηριστικά που θέτουν «πλαίσια» ελευθερίας και χειραφέτησης αντί για πλαίσια
ελέγχου και χειραγώγησης αποτελούν παιδαγωγική πρόκληση για την σύγχρονη
εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Λειτουργούν όµως ως δυνάµει πυρήνες ανανέωσης
του εκπαιδευτικού συστήµατος και γενικότερα, εισάγουν µια διαφορετική
προσέγγιση στην ίδια την έννοια της εκπαίδευσης.
Με τον τρόπο αυτό η ΕΠΑ έρχεται να απαντήσει τόσο ως προβληµατική όσο και
ως συγκεκριµένη εκπαιδευτική πρακτική σε τρεις αλληλοσυνδεόµενες καταστάσεις
κρίσης: (α) της υποβάθµισης του βιο-φυσικού περιβάλλοντος (β) της αποµάκρυνσης
των ανθρώπων µεταξύ τους και των κοινωνιών από το χώρο - πλαίσιο της ζωής τους
και (γ) της ανεπάρκειας των παραδοσιακών παιδαγωγικών πρακτικών και των
συνθηκών µάθησης να συνδέσουν την εκπαίδευση και το σχολείο µε τα ουσιαστικά
προβλήµατα της σύγχρονης πραγµατικότητας και το ιδανικό ενός αυτόνοµου και
ενεργού πολίτη.

Μέσα από αυτή την τριπλή σκοπιµότητα η ΕΠΑ δοµείται και εξελίσσεται ως
παιδαγωγική πρόταση, ανταποκρινόµενη σε αιτήµατα και προσδοκίες ατόµων και
κοινωνικών οµάδων για ριζικές αλλαγές στον οικολογικό, στον κοινωνικό και στον
εκπαιδευτικό χώρο. Και οι τρεις αυτοί χώροι αποτελούν διαστάσεις της σύγχρονης
πραγµατικότητας, η οποία προκαλεί και συντηρεί το περιβαλλοντικό πρόβληµα, και
ως εκ τούτου, συνιστούν βασικά πεδία δράσης για την επίτευξη της αειφορίας.

Η κοινωνική, κριτική και
περιβάλλον και την αειφορία

πολιτική φύση της εκπαίδευσης για το

Έχοντας ως βασική επιδίωξη την εµπλοκή των εκπαιδευόµενων στην ουσία της
περιβαλλοντικής κρίσης και της αειφόρου ανάπτυξης η ΕΠΑ προωθεί γνώσεις και
προσεγγίσεις αναπόφευκτα κοινωνικές και πολιτικές.
Και αυτό γιατί αντιµετωπίζει τα περιβαλλοντικά προβλήµατα όχι µόνο ως φυσικά
φαινόµενα, δυνατά να διαγνωσθούν και να αναλυθούν µέσα από αξιόπιστες και
αντικειµενικές επιστηµονικές µεθόδους, αλλά και ως κοινωνικά ζητήµατα, τα οποία
προκύπτουν από κοινωνικές πρακτικές και ενισχύονται από κοινωνικούς θεσµούς.
Επίσης δοµούνται κοινωνικά ως προβλήµατα, εξαιτίας αφενός των συνεπειών που
επιφέρουν στους ανθρώπους και αφετέρου των διαφορετικών συµφερόντων που
εµπλέκονται και συγκρούονται για τον τρόπο διαχείρισης και επίλυσής τους. Έτσι,
λοιπόν, αν τα συµπτώµατα της περιβαλλοντικής υποβάθµισης εξετάζονται υπό το
φως των φυσικών επιστηµών, οι αιτίες της θα πρέπει να αναζητηθούν στους
κοινωνικούς, οικονοµικούς, πολιτικούς και ηθικούς παράγοντες και γενικότερα στις
εκάστοτε κοινωνικές και πολιτικές επιλογές που βρίσκονται στη ρίζα της σύγχρονης
περιβαλλοντικής κρίσης και διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην επίλυσή της.
Με την ίδια λογική η αειφορία δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως µια δεδοµένη
έννοια, η οποία οφείλει να µεταδοθεί στους εκπαιδευόµενους, ώστε να είναι σε θέση
να την εφαρµόσουν στην προσωπική και κοινωνική τους ζωή. Κατά συνέπεια η
εκπαίδευση και γενικότερα η µάθηση δεν θα πρέπει να καταστούν µηχανισµοί
επιβολής συγκεκριµένων ιδεών, απόψεων και αξιών που σχετίζονται µε την αειφορία,
όποιες και αν είναι αυτές και από όπου κι αν προέρχονται. Αντίθετα, η αειφορία είναι
µια έννοια ρευστή και αδιαµόρφωτη που επιδέχεται πολλές ερµηνείες και που οι
κοινωνίες οφείλουν να δράσουν συλλογικά προκειµένου να την ανακαλύψουν, να τη
διερευνήσουν, να θέσουν γι’ αυτήν προτεραιότητες και στόχους, τους οποίους θα
συνδέσουν µε αξίες και αλληλοσυγκρουόµενα συµφέροντα µε δηµοκρατικές
διαπραγµατεύσεις και αποφάσεις.
Η κοινωνική φύση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων και η αµφιλεγόµενη και
πλουραλιστική φύση της αειφορίας µας οδηγεί άµεσα στο χώρο της πολιτικής η οποία
εξ ορισµού είναι το πεδίο της συνεργασίας και της σύγκρουσης στο εσωτερικό µιας
κοινωνίας και µεταξύ των κοινωνιών δια µέσου των οποίων οι άνθρωποι αποκτούν,
χρησιµοποιούν, παράγουν, και διανέµουν τους φυσικούς και ανθρώπινους πόρους.
Κατά τη διεργασία αυτή ανακύπτουν τα θεµελιώδη ζητήµατα της πολιτικής: Ποιος
παίρνει τι, πότε και πώς.
Προκειµένου να απαντώνται τα ερωτήµατα αυτά η ΕΠΑ ενισχύει και θέτει
στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας την καλλιέργεια της στοχαστικά κριτικής
σκέψης. Ειδικότερα αναπτύσσει την ικανότητα για ενδελεχή σκέψη σε σχέση µε
θέσεις, απόψεις και διαδικασίες που σχετίζονται µε ζητήµατα εξουσίας και ελέγχου
και εµπλέκει τους εκπαιδευόµενους στην διασάφηση, κατανόηση και κριτική

ερµηνεία συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων σε σχέση µε τα ζητήµατα της ανάπτυξης
και του περιβάλλοντος
Μέσα από τη διαδικασία του κριτικού στοχασµού οι εκπαιδευόµενοι γίνονται
ικανοί να αντιλαµβάνονται τους µηχανισµούς της δηµόσιας ζωής, να αναλύουν
κριτικά και να αξιολογούν τις πολιτικές ιδεολογίες και τα συστήµατα όσον αφορά τις
διεθνείς, περιφερειακές και εθνικές πολιτικές σε σχέση µε το περιβάλλον και την
αειφορία και να αποτιµούν κριτικά την πολιτική ζωή και τις σχετικές εναλλακτικές
προτάσεις στη κοινωνία. Με λίγα λόγια να κατανοούν σε βάθος τον κόσµο στον
οποίο ζουν. Η κατανόηση αυτή όµως δεν αρκεί για να αλλάξει η κοινωνία . ∆εν αρκεί
απλά ένας καλά ενηµερωµένος και κριτικά σκεπτόµενος θεατής αλλά κάποιος ικανός
για ενεργό συµµετοχή και επικοινωνία που είναι σε θέση να αποφασίζει πότε, γιατί
και πως θα εµπλακεί και να αναλαµβάνει κατάλληλες δράσεις για αλλαγές στην
περιβαλλοντική και κοινωνική πραγµατικότητα.
Με αυτή την έννοια, η ΕΠΑ είναι εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη,
άρρηκτα συνυφασµένη µε µια εκπαίδευση για τη δηµοκρατία. Γιατί η συµµετοχή και
η ιδιότητα του ενεργού πολίτη από µόνη της δεν έχει νόηµα, αν δεν εντάσσεται σε
δηµοκρατικές διαδικασίες αλλά και στις αξίες της αειφορίας.

Ο προσανατολισµός στις αξίες
O κριτικός στοχασµός σε σχέση µε τα ζητήµατα της αειφορίας δεν µπορεί να
οδηγήσει ούτε στη βαθιά κατανόηση ούτε σε αλλαγές αν δεν εστιάσει στις αξίες που
θεµελιώνουν τον σύγχρονο κόσµο. Οι αξίες είναι οι θεµελιώδεις αρχές και
πεποιθήσεις (ατόµων ή/και οµάδων) οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο που βλέπει
κανείς τη ζωή και τα γεγονότα, προσανατολίζουν τις επιλογές, τις αποφάσεις, τις
στάσεις, τις συµπεριφορές και λειτουργούν ως σηµεία αναφοράς για τη διατύπωση
ερµηνειών και αξιολογικών κρίσεων.
Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές ιδέες και θέσεις βάσει των οποίων
ερµηνεύονται οι αιτίες και αναζητούνται οι λύσεις των σύγχρονων προβληµάτων
αλλά και σύµφωνα µε τις οποίες διαµορφώνονται τα αναπτυξιακά σχέδια που οι
κοινωνίες επεξεργάζονται. Κατά συνέπεια υπάρχουν και διαφορετικές εκδοχές της
αειφορίας. Οι εκπαιδευόµενοι οφείλουν να διερευνούν και να αναλύουν τον
πλουραλισµό των αξιών ώστε να διασαφηνίζουν και να κατανοούν τις διάφορες
απόψεις και θέσεις που εκφράζονται σε κάθε δηµοκρατική κοινωνία. Παράλληλα
ενθαρρύνονται στη διασαφήνιση, την κριτική θεώρηση και την αναθεώρηση των
προσωπικών τους αξιών, στάσεων και συµπεριφορών.
Όµως για την ανάλυση και διασαφήνιση αξιών απαιτείται ένα ερµηνευτικό
πλαίσιο. Ως κεντρικό ερµηνευτικό πλαίσιο και συνεπώς ως κριτήρια για την
αξιολόγηση όλων των θέσεων και των απόψεων προτείνουµε ένα πλέγµα αξιών που
ονοµάζουµε «αξίες της αειφορίας». Αυτές είναι οι αξίες της οικολογικής
βιωσιµότητας, της οικολογικής και κοινωνικής αλληλεγγύης και δικαιοσύνης µε τους
άλλους ανθρώπους, τις µέλλουσες γενιές αλλά και προς όλα τα έµβια όντα του
πλανήτη, της ανεκτικότητας στη διαφορετική άποψη και στις διαφορετικές
πολιτισµικές εκφάνσεις και τέλος αυτές της ελευθερίας και της δηµοκρατίας.
Παράλληλα καλλιεργώντας την αυτονοµία και την υπευθυνότητα οι εκπαιδευόµενοι
θα αναπτύξουν δικές τους απόψεις και αξίες οι οποίες θα είναι ικανές να τους
ενεργοποιήσουν ώστε να επιτευχθούν οι αλλαγές εκείνες που, σύµφωνα µε την
ιδεολογία που θα διαµορφώσουν θα κρίνονται συλλογικά απαραίτητες στην κοινωνία

Και τελικά επειδή οι αξίες τρέφονται και υποθάλπονται από τα οράµατα δεν έχουµε
παρά να βοηθήσουµε τους µαθητές µας να δηµιουργήσουν οράµατα για µια κοινωνία
ποιο δίκαιη και αλληλέγγυα την οποία να ονοµάσουµε αειφόρο.

Επίµετρο
H εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία εξ’ ορισµού διαθέτει τα
στοιχεία µιας εκπαίδευσης για εκπαιδευτικές και κοινωνικές αλλαγές. Είναι µια
εκπαίδευση ριζοσπαστική, πολιτική και συµµετοχική. Μια εκπαίδευση κριτική.
Κριτική στα κοινωνικά και εκπαιδευτικά δρώµενα, κριτική σε αυτόν τον ίδιο τον
εαυτό της και στην πορεία που ακολουθεί διαχρονικά, στις κοµφορµιστικές µορφές
που παίρνει κατά καιρούς, αφού συχνά ενσωµατώνεται και απορροφάται από το
εκπαιδευτικό σύστηµα και τον τεχνοκρατικό κοινωνικό λόγο. Επηρεάζει τις εξελίξεις
και στηρίζει τις µεταρρυθµίσεις στην εκπαίδευση, δίνει τη γνώση και την εµπειρία
της, αλλά µένει διαχρονικά πιστή στο χαρακτήρα µιας εκπαίδευσης για αλλαγές στην
κατεύθυνση της αειφορίας.
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