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Η έννοια του περιβάλλοντος στην Π.Ε.

«Η προσέγγιση της έννοιας του περιβάλλοντος που 

προωθεί η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι σφαιρική, 

συστημική και διακλαδική.» 

(Φλογαϊτη, 1998)

«Το περιβάλλον πρέπει να θεωρείται στο σύνολό του-

φυσικό και δημιουργημένο από τον άνθρωπο, 

τεχνολογικό και κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, 

οικολογικό, ιστορικοπολιτιστικό, ηθικό και αισθητικό».

(Διάσκεψη της Τιφλίδας, 1977-πρόταση 2, παρ.3) 



The Conference…

• Appeals to the international community to give generously of its aid in 

order to strengthen this collaboration in a field which symbolizes the 

need for solidarity of all peoples and may be regarded as particularly 

conducive to the promotion of international understanding and to the 

cause of peace.

• Recognizing that environmental education should promote the 

strengthen of peace, the further relaxation of international tensions 

and mutual understanding among States and be a real instrument for 

international solidarity and for elimination of all forms of racial, 

political and economic discrimination

Διάσκεψη της Τιφλίδας



Η Διάσκεψη…

• Κάνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα να προσφέρει γενναιόδωρα τη 

βοήθειά της με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας σε ένα πεδίο 

που συμβολίζει την ανάγκη για αλληλεγγύη όλων των ανθρώπων και 

μπορεί να θεωρηθεί ως ιδιαίτερα ευνοϊκή για την προαγωγή της 

διεθνούς κατανόησης και για την επίτευξη της ειρήνης.

• Αναγνωρίζει ότι η  Π.Ε. πρέπει να προάγει την ενίσχυση της 

ειρήνης, την ευρύτερη εκτόνωση των διεθνών εντάσεων  και την 

αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των κρατών και να γίνει ένα πραγματικό 

όργανο διεθνούς αλληλεγγύης και για την εξάλειψη όλων των 

μορφών φυλετικών και οικονομικών διακρίσεων .



«Αντιφατικά» θέματα στην Π.Ε.
(Παπαδημητρίου, 2015)

«… διχάζουν την κοινωνία και διάφορες ομάδες υποστηρίζουν 
αντικρουόμενες εξηγήσεις και λύσεις που βασίζονται σε διαφορετικά 
συστήματα αξιών»
π.χ. κλιματική αλλαγή, περιορισμοί στη μετανάστευση, έλεγχος 
εξοπλισμών, αμβλώσεις, φτώχεια, μεταλλαγμένα προϊόντα, δίκαιο 
εμπόριο, εκτρώσεις, ευθανασία, η άνιση κατανομή πλούτου,
ναρκωτικά, δικαιώματα των ζώων, πόλεμοι

Οφέλη για μαθητές

ανάπτυξη κριτικής σκέψης ανεκτικότητα απόκτηση γνώσης

ανάπτυξη πολιτικού ενδιαφέροντος κοινωνική ενσωμάτωση

ανάπτυξη προθέσεων για συμμετοχικότητα

ανάπτυξη δεξιοτήτων για λήψη αποφάσεων

«Πώς τα παιδιά θα εφοδιαστούν με ικανότητες κριτικής αξιολόγησης του κόσμου 
στον οποίο θα είναι πολίτες, χωρίς να θίγονται τέτοια θέματα;»



«Χθες εμείς… σήμερα άλλοι: Το προσφυγικό ζήτημα στην 
Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία»

Σεμινάριο ΚΠΕ Δραπετσώνας, Λαυρίου, Ελευσίνας & Δ/νσεων Αθμιας-Βθμιας Αττικής

(22, 23 Ιανουαρίου 2016)

(Από παρουσίαση Γ. Λιαράκου)



(Από παρουσίαση Γ. Λιαράκου)



(Από παρουσίαση Γ. Λιαράκου)



(Από παρουσίαση Γ. Λιαράκου)



(Από παρουσίαση Γ. Λιαράκου)



(Από παρουσίαση Γ. Λιαράκου)



• Θρησκευτικές 

συγκρούσεις

• Πολιτικές διενέξεις

•Ταξικές διαφορές

•Ανισοκατανομή πόρων

Κλιματική αλλαγή Ξηρασία Μετακίνηση πληθυσμού

Άμεσες και έμμεσες συνέπειες από έλλειψη νερού, αναποτελεσματική 
διαχείριση υδροκρίτη και επιπτώσεις από κλιματική αστάθεια και αλλαγή  
στην υδρολογία της περιοχής  (Gleick, 2013)

Υπάρχει σύνδεση μεταξύ ανθρώπινων παρεμβάσεων και κλίματος - δριμεία 
ξηρασία, κατάρρευση αγροτικής παραγωγής και μαζική μετακίνηση πληθυσμού. 
Αποτυχία αντιμετώπισης από την κυβέρνηση. (Kelley et al, 2015)

Π.χ. Η περίπτωση της Συρίας



1.8. ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16
Στο πλαίσιο της κοινωνικά κριτικής διάστασης της εκπαίδευσης, της ενίσχυσης του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και πολιτικού γραμματισμού των μαθητών, με 
κυρίαρχες τις έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, δημοκρατίας και 
διαπολιτισμικότητας αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη εμπειρία των θεματικών ετών 
για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη την τρέχουσα σχολική χρονιά 

συνιστάται να δοθεί προτεραιότητα σε θέματα μετανάστευσης, προσφυγιάς 
και ασύλου, με δεδομένα τη διόγκωση του προσφυγικού προβλήματος και την 

ανάγκη ευαισθητοποίησης των μαθητών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες
Ανθρώπινα δικαιώματα και αξίες Δικαιώματα του παιδιού

Προσφυγικό /μετανάστευση / άσυλο             Γεωπολιτικά ζητήματα
Πόλεμος και προσφυγικό Πρόσφυγες και υγεία

Ενεργός πολίτης, Κοινωνία των πολιτών, εθελοντισμός, ΜΚΟ
Προσφυγικό/μετανάστευση και ΜΜΕ


