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η προοδευτική µείωση της οικονοµικής ανάπτυξης, τα έξι r rιιvaluer, restructurer,
redistribuer, rιduire, rιutiliser, recycler, οι τοπικές κοινωνίες, το Global Rivers
Envirommental Education Network (GREEN), η αποκέντρωση, η ποιοτική
εκπαίδευση, η προστασία του περιβάλλοντος, ο αλτρουισµός ως παιδαγωγική αξία, το
µεταµοντέρνο άτοµο, ο οικο-πολίτης (homo oecologicus, ecocitizen).
Περίληψη
Ανάλυση του όρου της «ανάπτυξης». Οι πληγές της υπο-ανάπτυξης και οι
υπερβάσεις της «κακής» ανάπτυξης, ως αιτίες της οικολογικής κρίσης. Ο δείκτης της
αληθινής προόδου (le Genuine Progress Indicator). Η αποτυχία του δικού µας
µοντέλου βιώσιµη ανάπτυξη να εναρµονίσει την ανθρώπινη δραστηριότητα και τους
πόρους του πλανήτη. Η αντιφατικότητα των όρων βιώσιµος και ανάπτυξη στο
παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. Η προοδευτική µείωση της οικονοµικής ανάπτυξης
ως µοντέλο για τη σωτηρία της ζωής πάνω στον πλανήτη. Πώς µπορεί να επιτευχθεί η
προοδευτική µείωση της οικονοµικής ανάπτυξης. Τα έξι r: réévaluer, restructurer,
redistribuer, réduire, réutiliser, recycler.
Οι τοπικές κοινωνίες και η επίλυση τοπικών περιβαλλοντικών προβληµάτων. Το
παράδειγµα του Global Rivers Envirommental Education Network (GREEN). Οι
τοπικές κοινωνίες ως παράδειγµα αποκέντρωσης του πατερναλιστικού εκπαιδευτικού
µας συστήµατος. Η διάχυση µιας εκπαίδευσης, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη της
προσωπικότητας του ατόµου και την εξασφάλιση της καθολικής και ισότιµης
πρόσβασης των παιδιών µας σε µια γνώση σύγχρονη, ποιοτικά αναβαθµισµένη και
προστατευτική του περιβάλλοντος. Η καλλιέργεια του αλτρουισµού και της
συνεργασίας παράλληλα µε την άµιλλα. Η δηµιουργία ενός µετα-µοντέρνου
υποκειµένου. Ο οικο-πολίτης
Σκοπός εργασίας
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να καταδειχθεί ότι:
α. είναι επείγον να γίνει αντικατάσταση του σηµερινού δυτικού µοντέλου
ανάπτυξης στο παγκοσµιοποιηµένο κόσµο από το µοντέλο της προοδευτικής µείωσης
της οικονοµικής ανάπτυξης. Να γίνει χρήση διαφορετικών µοντέλων ανάπτυξης για
τις αναπτυγµένες χώρες και τον Τρίτο Κόσµο. Οι ατοµικές αλλαγές στη
συµπεριφορά, που επιδιώκονται από το εκπαιδευτικό σύστηµα της κάθε χώρας, δεν
επαρκούν αν ταυτόχρονα δεν προκληθεί µια οικολογική αλλαγή στις οικονοµικές
δοµές και στα κοινωνικά συστήµατα. Προς τούτο είναι απαραίτητος και πάλι ο
οικολογικά και πολιτικά διαµορφωµένος πολίτης, ήτοι ο οικο-πολίτης.
β. οι τοπικές κοινωνίες είναι ο χώρος της επίλυσης τοπικών περιβαλλοντικών
προβληµάτων και αποκέντρωσης του πατερναλιστικού εκπαιδευτικού µας
συστήµατος. Με το σύνθηµα «δράσε τοπικά αλλά σκέψου πλανητικά» αποσκοπείται
η δηµιουργία ενός µετα-µοντέρνου υποκειµένου, ενός οικο-πολίτη, ο οποίος θα είναι
σε θέση να ταχθεί υπέρ της φύσης και της ζωής.
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Θεωρητικό υπόβαθρο
Στο πρώτο µέρος θα γίνει ανάλυση του όρου ανάπτυξη θα ασκηθεί κριτική στη
βιώσιµη (αειφορική) ανάπτυξη και θα επισηµανθεί η αναγκαιότητα ενός άλλου
µοντέλου, ήτοι της προοδευτικής µείωσης της οικονοµικής ανάπτυξης στις
αναπτυγµένες χώρες.
Στο δεύτερο µέρος θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στις τοπικές κοινωνίες ως χώρου
δράσης και διαµόρφωσης του οικο-πολίτη
Τα αποτελέσµατα
Βασικό αποτέλεσµα της παρούσας εργασίας είναι η επισήµανση της αναγκαιότητας
αντικατάστασης του σηµερινού µοντέλου της βιώσιµης ανάπτυξης από το µοντέλο
της προοδευτικής µείωσης της οικονοµικής ανάπτυξης στις αναπτυγµένες χώρες και η
διαµόρφωση από τις τοπικές κοινωνίες του οικο-πολίτη.
Συζήτηση
Επίκεντρο της συζήτησης θα γίνει: α) η βιώσιµη ανάπτυξη και η αναγκαιότητα της
δηµιουργίας ενός άλλου µοντέλου, ήτοι της προοδευτικής µείωσης της οικονοµικής
ανάπτυξης και β) οι τοπικές κοινωνίες ως χώρος αποκέντρωσης και διαµόρφωσης
ενός µετα-µοντέρνου ατόµου, του οικο-πολίτη.
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