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Summary
The 2nd part of the study "Pilot Action BEST WATER USE" concerns the configuration of the
tender framework and the invitation - announcement of the tender. The tender framework
which the Contractor will address includes: 1) the formulation and determination of the
participation criteria, 2) the recommended actions, based on the training action paper, 3) the
evaluation process (stages, criteria), and 4) the determination of the correct composition of
the committee on the basis of specializations and experience. The invitation includes general
information about the BEST-U project, a description of the BEST WATER USE award, and
instructions on how to apply.
Initially, an attempt is being made to interpret the importance of the awards and therefore
the competition procedures, as a practice for the implementation of Sustainable Development
Education programs, while their contribution to the educational processes is also outlined.
The planned competition for the "BEST WATER USE" award also moves within this framework.
The main purpose of the competition process is to gradually build the environmental
awareness of preschool children and increase their reproductive skills in the family
environment, while one of the main aims is that the children’s ability to develop and increase
educational awareness should be enhanced during their school years. A consequent purpose
is also the contribution to the development of the environmental educational skills of the staff
of the kindergartens, by integrating educational processes in the daily life of these educational
units. Finally, the consequent purpose of establishing the award is to increase the
multiplicative capacity of the educational process both in the immediate family environment
of preschool children and, more broadly, in the community.
The “BEST WATER USE” award of the BESTU project certifies that the Environmental Education
program for water designed by the kindergartens effectively achieves the goals set by the
BESTU project to raise the awareness of kindergarten pupils about its use of water. It also
rewards interventions for the implementation of the Good Practices for the use and saving of
water in schools. Specifically, the awarding of the prize to a participating program proposal
rewards the efforts and achievements of the program in all its stages and reassures its overall
success and effectiveness. For the evaluation of the proposed programs participating in the
competition, appropriate criteria have been selected regarding their fulfillment in terms of
the conditions set by the principles, methods and practices of Education of Sustainable
Development.
The definition and formulation of the criteria for participation in the competition process
takes into account the learning peculiarities of preschool children and clearly defines the
purpose, content and scope of the competition itself. First of all, it should be clarified that this
is a competitive process which concerns a holistic evaluation of the design of the Sustainable
Development Education program of a school unit rather than its actual implementation. The
competition is being addressed to all public or private kindergartens in the Serres Prefecture
that have already designed their program or are going to have completed and submitted their
project plan by the end of the deadline for submission of applications to participate in the
competition according to the invitation.

The criteria highlight the educational nature of the competition, its role in raising the
awareness of stakeholders (educators, children, parents, community) and, at least during the
first rounds of implementation, to create an environment of open and highly interactive
dialogue between them. The incentives for the candidates take into account dimensions such
as: this is a competitive process which involves a holistic assessment of the desired
environmental performance of a school which will be composed of the performance of
infrastructure, the content of educational methods, the impact of methods in infrastructure
performance, the degree of multiplication in the parent population and in the community in
general, in the networks achieved with other schools and finally in the degree of achieving an
effective, internally, process but also in the degree of achieving extroversion.
The framework and the basic structure which the proposals should ideally follow is formed by
4 main phases of implementation which are the following: 1) organization and management
of the implementation of activities, 2) the stage that includes activities aimed for
understanding the issue (water and good practices), 3) the stage of implementation of
implementation actions of Good Practices, and 4) the stage with the implementation of
actions aimed at informing and raising awareness of water users outside the school. The plan
of the program which will be created by a kindergarten (proposal) and with which it will
participate in the competition for the award of the BEST-U label should, as far as possible, take
into account and include all these stages and clearly present specific activities that make up
the program to be implemented. It should be made clear that the evaluation concerns the
design of the program and not its implementation. For example, the proposed activities of the
project plan will be evaluated in terms of completeness, relevance, educational approach, etc.
rather than in terms of their results that presuppose their implementation.

Ενότητα Α 1.1 - Αειφόρος Ανάπτυξη

- ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1 Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
1.1 Αειφόρος Ανάπτυξη
Η Αειφόρος Ανάπτυξη (ΑΑ) έχει αποτελέσει το όχημα σε όλο τον κόσμο έκφρασης της
αναγκαιότητας για μεταστροφή από τα κυρίαρχα μοντέλα ανάπτυξης τα οποία αποδείχθηκαν
ανίκανα να ισορροπήσουν τις ανάγκες των ανθρώπων και του πλανήτη (UNESCO, 2005; UNESCO,
2012; UNESCO, 2014). Ο ορισμός της έννοιας της ΑΑ δόθηκε στην Έκθεση της Επιτροπής
Brundtland του 1987, με τίτλο Το Κοινό μας Μέλλον. Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό η ΑΑ είναι η
ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας γενιάς χωρίς να περιορίζει τη δυνατότητα των
μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες (Calder & Clugston, 2003; Johnston,
2008; Redclift, 2008; World Commission on Environment and Development, 1987). Αυτός ο
ορισμός παραμένει έως και σήμερα ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος ορισμός της ΑΑ (UNESCO,
2005c) και αναδεικνύει την ανάγκη να διατηρείται μια ισορροπία μεταξύ της παρούσας
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης από τη μια πλευρά, και από την άλλη την προστασία του
περιβάλλοντος καθώς επίσης και τη διατήρηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας που θα έχουν
στη διάθεση τους οι επόμενες γενεές ( Benavot, 2014).
Υπάρχουν πολλά αναπτυξιακά μοντέλα που έχουν διαμορφωθεί για να περιγράψουν την έννοια
της ΑΑ. Αυτά περιλαμβάνουν την έννοια των επίπεδων μοντέλων όπως το μοντέλο των Τριών
Πυλώνων της ΑΑ (σχήμα 1), των ιεραρχικών μοντέλων όπως αυτό με τις Ρωσικές Κούκλες (σχήμα
2), και πολλά άλλα μοντέλα τα οποία πλαισιώνουν τις έννοιες της αειφορίας υπό διαφορετικό
πρίσμα ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετούν (Johnston, 2008). Κάθε ένα από αυτά τα μοντέλα
έχει θετικά στοιχεία και περιορισμούς που εξαρτώνται από την επιθυμητή χρήση. Ωστόσο, αυτά
τα μοντέλα, παρόλο που προσφέρουν πολλές διαφορετικές οπτικές της ΑΑ, έχουν ως κοινό
παρονομαστή το γεγονός ότι εστιάζουν, αν και με διαφορετικό τρόπο, πάνω σε τρία κοινά
στοιχεία: την οικολογία του περιβάλλοντος, την κοινωνία και την οικονομική ανάπτυξη (The
Three Pillars of Sustainability, 2019).

Εικόνα 2. Το μοντέλο της ΑΑ με τις Ρωσικές
Κούκλες (Πηγή: Tolson, 2008)
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Εικόνα 1. Το μοντέλο με τους τρεις Πυλώνες της
ΑΑ (Πηγή: Centre for Environment Education,
2007)

Ενότητα Α 1.2 - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Ανάλογα έγγραφα και εκθέσεις μετά την Έκθεση της Επιτροπής Brundtland το 1987
επιβεβαιώνουν τη δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών στην ΑΑ (Theinemann, 2014). Η UNESCO
(2005c) επισημαίνει ότι τα τρία σημεία της έννοιας της ΑΑ ορίστηκαν επιπλέον κατά τη Σύνοδο
Κορυφής στο Ρίο το 1992 με τη σύνθεση του εγγράφου με τίτλο Agenda 21. Αυτό το έγγραφο
πήγε παραπέρα από το να δώσει ένα ορισμό για την ΑΑ και διαμόρφωσε ένα περιεκτικό σχέδιο
δράσης για να εφαρμοστεί σε παγκόσμια κλίμακα προκειμένου να περιορίσει την ανθρωπογενή
επίδραση στο περιβάλλον (UNESCO, 2012). Η Agenda 21 υιοθετήθηκε από 178 εθνικές
κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, και σε θεσμικό επίπεδο θεωρείται ένα από τα
σημεία στροφής προς την κατεύθυνση της προσέγγισης της ΑΑ μέσω της κοινωνίας των πολιτών
και της συμμετοχικότητας πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών στη λήψη αποφάσεων (UNESCO,
2005, 2012; Breitling & Wickenberg, 2010). Η Agenda 21 σηματοδότησε τον ερχομό του διαλόγου
για την ΑΑ σε παγκόσμιο πολιτικό επίπεδο και την μεταστροφή του τρόπου σκέψης για τη διεθνή
ανάπτυξη η οποία, μαζί με την πρωτοβουλία του UN DESD και άλλων αναπτυξιακών
πρωτοβουλιών, φαίνεται ότι ακόμα βρίσκεται στο στάδιο της διαμόρφωσης (UNESCO, 2014).

1.2 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
1.2.1 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή της Περιβαλλοντική Εκπαίδευσης
Οι ρίζες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) µπορεί να εντοπιστούν στην δεκαετία του '60
όταν η Παγκόσμια Κοινότητα άρχισε να ανησυχεί για την κατάσταση του περιβάλλοντος. Σε αυτή
την περίοδο ιδρύθηκαν οι πρώτες οργανώσεις για το περιβάλλον και έγιναν οι πρώτες εκκλήσεις
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του πλανήτη, αρχίζοντας οι πολίτες να συνειδητοποιούν
την παγκοσμιότητα που έχουν τα προβλήματα του περιβάλλοντος. Υπάρχει εκτεταμένη
εκτεταμένη βιβλιογραφία, τόσο ξενόγλωσση όσο και ελληνική, ανασκόπησης της ιστορικής
διαδρομής της ΠΕ και της μετεξέλιξης της σε Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (UNECE,
2004; Τσαγκαλάκη, 2013; Evans, 2015; Hensely, 2017; Φράγκου, 2017; Καρπενήσης, 2017).
Το πρώτο µεγάλο βήμα έγινε το 1972 κατά την πρώτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το
Περιβάλλον στη Στοκχόλμη. Στην ∆ιάσκεψη αυτή έλαβαν µέρος 132 κράτη-µέλη και συντάχθηκε
και υπεγράφη η "Σύσταση αρ. 96" που περιέχει και τα κυριότερα σημεία δράσης που θα
ακολουθούσαν. Με βάση αυτή την Σύσταση, καλείται η εκπαιδευτική κοινότητα να συμβάλει στο
να συνειδητοποιήσουν οι νέοι την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Έτσι η UNESCO
δημιούργησε τμήμα ΠΕ το οποίο συνεργάστηκε µε το Πρόγραµµα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων
Εθνών (UNEP) στη διαμόρφωση ενός διεθνούς προγράµµατος ΠΕ.
Στο ∆ιεθνές Εργαστήριο του Βελιγραδίου το 1975 και στο διακυβερνητικό συνέδριο για την ΠΕ
στην Τιφλίδα το 1977 καθορίσθηκαν οι στρατηγικές ανάπτυξης, η φιλοσοφία, οι στόχοι και οι
κατευθυντήριες αρχές της ΠΕ. Για πολλούς εκπαιδευτικούς της ΠΕ, η κοινή κατανόηση για την
αποτελεσματική ΠΕ εδράζει σε δυο θεμελιώδη έγγραφα: τον Οδικό Χάρτη του Βελιγραδίου
(UNESCO-UNEP, 1975) και τη Διακήρυξη της Τιφλίδας (UNESCO, 1977).
Ο Οδικός Χάρτης του Βελιγραδίου υιοθετήθηκε από ένα συνέδριο του ΟΗΕ, και εμπεριέχει μια
ευρέως αποδεκτή δήλωση για το σκοπό της ΠΕ:
Ο σκοπός της ΠΕ είναι να αναπτύξει ένα παγκόσμιο πληθυσμό που θα γνωρίζει και θα νοιάζεται
για το περιβάλλον και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, και που θα έχει τη γνώση, τις
δεξιότητες, τις νοοτροπίες, τα κίνητρα, και τη δέσμευση να εργάζεται ατομικά και συλλογικά προς
την εύρεση λύσεων των υπαρχόντων προβλημάτων και την πρόληψη νέων.
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Ενότητα Α 1.2 - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Μερικά χρόνια αργότερα, στο πρώτο παγκοσμίως διακυβερνητικό συνέδριο για την ΠΕ,
υιοθετήθηκε η Διακήρυξη της Τιφλίδας. Αυτή η διακήρυξη βασίστηκε πάνω στον Οδικό Χάρτη
του Βελιγραδίου και θεμελίωσε τρεις ευρείς στόχους για την ΠΕ. Αυτοί οι στόχοι αποτελούν το
υπόβαθρο για πολλά από αυτά που έχουν γίνει στο χώρο της ΠΕ από το 1978. Συγκεκριμένα οι
στόχοι ήταν:
• να καλλιεργηθεί καθαρή αντίληψη και ενδιαφέρον για την αλληλεξάρτηση της οικονομίας, της
κοινωνίας, της πολιτικής και της οικολογίας στις αστικές και αγροτικές περιοχές,
• να παρέχει σε κάθε άτομο τις ευκαιρίες να αποκτήσει τη γνώση, τις αξίες, τη νοοτροπία, την
αφοσίωση και τις ικανότητες που απαιτούνται για την προστασία και βελτίωση του
περιβάλλοντος,
• να αναπτύξει νέα πρότυπα συμπεριφοράς των ατόμων, των ομάδων και της κοινωνίας ως
σύνολο σε σχέση με το περιβάλλον.
Σύμφωνα µε αυτήν τη σκοποθεσία η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε πρώτη φάση έπρεπε να
προωθηθεί στα πλαίσια των αναλυτικών και των ωρολογίων προγραµµάτων και σε δεύτερη
φάση να ενσωματωθεί σαν κανονικό τμήμα στα προγράµµατα αυτά.
Η έννοια της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) εισήλθε στον παγκόσμιο διάλογο για
την εκπαίδευση μέσω της Agenda 21, του εγγράφου που υπογράφτηκε στη Σύνοδο Κορυφής του
ΟΗΕ στο Ρίο το 1992. Η Agenda διαμορφώθηκε μέσα από μια διαδικασία διαβουλεύσεων που
περιλάμβανε τη συμμετοχή εκπροσώπων από διαφορετικούς οργανισμούς του κρατικού
μηχανισμού, της κοινωνίας των πολιτών και του επιχειρηματικού κόσμου. Αυτή η διαβούλευση
οδήγησε και στη δημιουργία ενός πλαισίου για τον προσανατολισμό της παιδείας, της
εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών προς την κατεύθυνση της αειφορίας. Η λέξη
εκπαίδευση εμφανίζεται σε καθένα από τα 40 κεφάλαια της Ατζέντας 21, αλλά κυριαρχεί στο
κεφάλαιο 36 με τίτλο «Προώθηση της Εκπαίδευσης, της ενημέρωσης του κοινού και της
επαγγελματικής κατάρτισης». Στην Agenda 21 δόθηκε για πρώτη φορά έμφαση στην πολιτιστική
και κοινωνική διάσταση, κάτι που επαναλήφθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο “ECO-ED” που
πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες μετά το Ρίο, στον Καναδά (Bell, 2016).
Η μετουσίωση του κεφαλαίου 36 και η ενσωμάτωση της αειφορίας στο πεδίο της εκπαίδευσης
έγινε στη Διεθνή Διάσκεψη της Θεσσαλονίκης που οργανώθηκε το 1997 από την UNESCO και την
Επιτροπή για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CSD) με θέμα την εκπαίδευση και κατάρτιση για την
αειφορία. Είκοσι χρόνια μετά τη διάσκεψη της Τιφλίδας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και
δέκα χρόνια μετά την αντίστοιχη διάσκεψη της Μόσχας, η Διεθνής Διάσκεψη της Θεσσαλονίκης
οργανώθηκε για να τονίσει τον σημαντικό ρόλο της Εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης του
κοινού στην επίτευξη της αειφορίας.
Στη Διάσκεψη της Θεσσαλονίκης ορίζεται η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) ως
συλλογική μάθηση, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι κοινωνικοί φορείς: «Μια διαδικασία
συλλογικής μάθησης, συνεργασιών, ισότιμης συμμετοχής και συνεχούς διαλόγου ανάμεσα στις
κυβερνήσεις, τις τοπικές αρχές, τους ακαδημαϊκούς, τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές, τις μη
κυβερνητικές οργανώσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλους φορείς είναι απαραίτητη για
να αυξηθεί η συνειδητοποίηση, να αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις και να αλλάξουν οι
συμπεριφορές και ο τρόπος ζωής, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων παραγωγής και
κατανάλωσης, προς την κατεύθυνση της αειφορίας. Η έννοια της αειφορίας διευρύνθηκε σε αυτή
τη Διάσκεψη της UNESCO στη Θεσσαλονίκη και συνδέθηκε ξεκάθαρα και με άλλους τομείς των
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ανθρώπινων δραστηριοτήτων όπως η φτώχεια, η υγεία, η ασφάλεια των τροφίμων, η
δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ειρήνη (UNESCO, 1997).
Επίσης, στο Παγκόσμιο Εκπαιδευτικό Φόρουμ στο Ντακάρ το 2000, η αειφόρος ανάπτυξη
εμφανίζεται ως ο βασικός στόχος της εκπαίδευσης: «Η εκπαίδευση είναι θεμελιώδες δικαίωμα
του ανθρώπου. Είναι το κλειδί για την αειφόρο ανάπτυξη και την ειρήνη και για μια
αποτελεσματική συμμετοχή στις κοινωνίες και τις οικονομίες του 21ου αιώνα, οι οποίες
χαρακτηρίζονται από ραγδαία παγκοσμιοποίηση».
∆έκα χρόνια µετά, στο Γιοχάνεσμπουργκ, συνήλθαν τα κράτη για να καθορίσουν τις πολιτικές
εκείνες που θα οδηγήσουν τον πλανήτη προς τη Βιωσιμότητα. Στο πλαίσιο της υλοποίησης των
αποφάσεων της Διεθνούς Διάσκεψης για την Αειφόρο Ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε το 2002
στο Γιοχάνεσμπουργκ, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στην 57η συνεδρία της (Δεκέμβριος 2002)
κηρύσσει τη δεκαετία 2005-2014, ως «Δεκαετία της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη».
και ανατέθηκε στην UNESCO ο συντονισμός και η καθοδήγηση των σχετικών δράσεων. Στη
Διακήρυξη τονίζεται ο καθοριστικός ρόλος της εκπαίδευσης για την προώθηση της Αειφόρου
Ανάπτυξης.
Με την ανακήρυξη της δεκαετίας 2005-2014 ως «Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο
Ανάπτυξη», η UNESCO ανέδειξε την εκπαίδευση ως πρώτιστης σημασίας στην επίτευξη
περιβαλλοντικής και ηθικής αντίληψης, αξιών, στάσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών,
σύμφωνα με την Αειφόρο Ανάπτυξη και την αποτελεσματική δημόσια συμμετοχή στη λήψη
αποφάσεων (UNESCO, 2005a). Η Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη ξεκινά
επισήμως το Μάρτιο του 2005, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην πορεία της ΕΑΑ. Ο βασικός
σκοπός της είναι «να ενσωματώσει τις αξίες της αειφόρου ανάπτυξης σε όλες τις μορφές
μάθησης, ώστε να ενθαρρύνει αλλαγές στη συμπεριφορά προς την κατεύθυνση μιας
περισσότερο αειφόρου και δίκαιης κοινωνίας για όλους» (UNESCO 2005a, 5).
Σήμερα, η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη θεωρείται ότι αποτελεί ένα στάδιο στην
εξελικτική πορεία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η φράση του Breiting (2000) «δεν
μπορούμε πλέον να δεχτούμε οποιαδήποτε εκδοχή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που να
μην είναι ταυτόχρονα και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» συνοψίζει με τον καλύτερο
τρόπο τη σύγχρονη οπτική μέσα από την οποία μπορούμε να βλέπουμε τη νέα φάση εξέλιξης της
ΠΕ. Παρακάτω φαίνεται ένα σχηματικό διάγραμμα των κυριότερων σταθμών της εξελικτικής
πορείας της ΠΕ από το 1972 έως και το πρόσφατο παρελθόν.
Βελιγράδι
∆ιεθνές Εργαστήριο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ρίο ντε Τζανέιρο
Διεθνής Διάσκεψη για το
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη

Γιοχάνεσμπουργκ
Διάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο
Ανάπτυξη

Οδικός Χάρτης

Ατζέντα 21 (Κεφ. 36)

10ετία της Εκπαίδευσης για την ΑΑ

1975
1972

Στοκχόλμη
Διάσκεψη των
Ηνωμένων Εθνών
για το
Περιβάλλον

1992
1977

Τιφλίδα
1η Κυβερνητική
Διάσκεψη
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης

2002
1997

Θεσσαλονίκη
Διεθνές Συνέδριο για
το Περιβάλλον και
την Κοινωνία

2009

Βόννη
Διεθνές Συνέδριο για την
Εκπαίδευση για την
Αειφόρο Ανάπτυξη
Διακήρυξη της Βόννης

Εικόνα 3. Οι κυριότεροι σταθμοί της εξελικτικής πορείας της ΠΕ από το 1972
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1.2.2 Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα
Η ΠΕ σαν καινοτόμος εκπαιδευτική δραστηριότητα κατέκτησε αμέσως το ενδιαφέρον των
Ελλήνων εκπαιδευτικών, βλέποντας σε αυτό µια διέξοδο των µαθητών για δραστηριότητες που
θα έδιναν την δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν τη σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό, τεχνητό,
ιστορικό και κοινωνικό περιβάλλον του. Το περιβάλλον σαν υψηλή και πολύπλοκη σύνθεση των
προαναφερθέντων συνιστωσών, αποτελεί πρόσφορο έδαφος για τη διεπιστημονική προσέγγιση
των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Ο µεγάλος αριθμός των προγραµµάτων τα οποία
εκπονούνται σε πανελλήνιο επίπεδο που έφθασαν να υπερβαίνουν τα 1600 ετησίως δείχνει µε
τον πιο ανάγλυφο τρόπο την σημασία αυτού του γεγονότος.
Στην Ελλάδα η πρώτη φάση ξεκίνησε το 1977 και την ευθύνη προώθησης είχε το Κ.Ε.Μ.Ε.
(σημερινό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). Η πρώτη φάση χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια
κατάρτισης στελεχών και επιμόρφωσης καθηγητών, καθώς και την εφαρμογή πειραματικών
προγραµµάτων σε επιλεγέντα σχολεία.
Η ΠΕ άρχισε να εισάγεται στο εκπαιδευτικό σύστημα από το 1977 και ακολούθησε 3 φάσεις
εξέλιξης (Μπότσαρης 2006): 1977-1982, 1983-1989, 1990-σήμερα.
1977- 1982: Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Εθνικού
Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Συντονισμού ανέπτυξαν
δραστηριότητα για την προώθηση της ΠΕ στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας
συγκροτήθηκε μια δεκαπενταμελής ομάδα εργασία η οποία έχοντας μελετήσει τις εξελίξεις στο
διεθνή χώρο και λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία, πρότεινε μια στρατηγική για την ένταξη
της ΠΕ στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο.
Το 1977 ανατίθεται στο Κ.Ε.Μ.Ε. (Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμόρφωσης), δηλαδή στο
σημερινό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ο προγραμματισμός της εισαγωγής της ΠΕ στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το 1980, η Γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Συντονισμού συνεργάζεται με τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
Προστασία της Φύσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και οργανώνεται το πρώτο σεμινάριο για
την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Αθήνα.
Κατά την περίοδο 1983 – 1989, συγκροτήθηκε στη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ένα νέο τμήμα, το οποίο ήταν
υπεύθυνο για την προώθηση της ΠΕ. Επίσης, δημιουργήθηκε ομάδα εργασίας με το ίδιο σκοπό
καθώς και την επίλυση των προβλημάτων που προκύπταν κατά την εφαρμογή των
προγραμμάτων ΠΕ. Από το 1984 το Κ.Ε.Μ.Ε. αρχίζει να στέλνει σε όλα τα σχολεία τις πρώτες
εγκυκλίους για την ΠΕ, οι οποίες περιέχουν ιδέες για σύνδεση των προγραμμάτων ΠΕ με το
αναλυτικό πρόγραμμα και οδηγίες για εφαρμογή τους έξω από το ωρολόγιο πρόγραμμα. Από τα
μέσα της δεκαετίας του ’80, ο όρος ΠΕ αρχίζει να χρησιμοποιείται και στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, ενώ παράλληλα εισάγεται στις τέσσερις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου το
μάθημα «Μελέτη Περιβάλλοντος».
Η τρίτη φάση της ΠΕ έλαβε χώρα όταν αυτή εντάχθηκε στις σχολικές δραστηριότητες στην
δεκαετία του 90 µε τον Ν.1892/90. Από την σχολική χρονιά 1991-92 η ΠΕ ενσωματώνεται στα
σχολικά προγράµµατα. Και την προώθηση των προγραµµάτων αναλαμβάνουν οι υπεύθυνοι ΠΕ
σε κάθε νομό. Από το 1990 έως και σήμερα η ΠΕ έχει παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη και έχει
καθιερωθεί πλέον στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Τα πολλά προβλήματα που υπήρχαν στο ξεκίνημα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
περιορίστηκαν µε τη δημιουργία Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΥΠΕΠΘ, τον
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ορισμό υπευθύνων Π.Ε. στις ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, τη
δημιουργία και στελέχωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, την οργάνωση πολλών
Σεμιναρίων και Ημερίδων, όπου µπορούσαν πολλοί εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν, τη
λειτουργία ΠΕΚ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, την εισαγωγή σχετικών µαθηµάτων σε
Πανεπιστημιακές Παιδαγωγικές Σχολές, τη συγγραφή και έκδοση πολλών ανάλογων βιβλίων,
καθώς και τη δημιουργία της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (1991). Το µεγάλο πρόβλημα χρηματοδότησης των
προγραµµάτων Π.Ε. λύθηκε µε την οικονομική στήριξη που παρέχει τα τρία τελευταία χρόνια το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία µε το ΥΠΕΠΘ, στα πλαίσια της διαχείρισης του 2ου ΕΠΕΑΕΚ.
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 1993, καθώς
το πρώτο ΚΠΕ λειτούργησε τότε στην Κλειτορία Αχαΐας. Κατά τη διάρκεια του Β΄ και Γ΄
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ο θεσμός εδραιώθηκε και παράλληλα αυξήθηκε ο αριθμός των
Κ.Π.Ε. στη χώρα. Σήμερα λειτουργούν στη χώρα 53 ΚΠΕ.
Βασικός στόχος των Κ.Π.Ε. είναι να στηρίξουν τον θεσμό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε
τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, ευαισθητοποιώντας τους μαθητές σε θέματα
περιβάλλοντος ώστε να γίνουν περιβαλλοντικά υπεύθυνοι, ικανοί να συγκροτήσουν κοινωνίες με
ήθος και υπευθυνότητα απέναντι στη φύση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από:
•

•
•
•

Την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) για όλες τις
βαθμίδες εκπαίδευσης και τη στήριξη των αντίστοιχων σχολικών προγραμμάτων, σε
συνεργασία με τους Υπευθύνους Π.Ε. των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
Την παραγωγή εκπαιδευτικού – υποστηρικτικού υλικού
Την οργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων για το περιβάλλον
Την προώθηση της έρευνας στον χώρο της Π.Ε.

Η θεματολογία των δράσεων που υλοποιούνται στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι
σε άμεση συνάφεια με τις ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος των περιοχών στις οποίες
βρίσκονται τα Κέντρα, και, ενδεικτικά, αφορά σε:
•
•
•
•
•
•
•

Αειφόρο ανάπτυξη
Διαχείριση αποβλήτων
Διαχείριση φυσικών πόρων
Διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων
Ανακύκλωση
Κομποστοποίηση
Ατμοσφαιρική ανάπτυξη.

Αναμενόμενα αποτελέσματα από τη λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
είναι:
•
•
•
•
•
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Η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Η ανάπτυξη ικανοτήτων και στάσεων με στόχο την ενεργή τους συμμετοχή στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής
Η απόκτηση νέων γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων σχετικά με το περιβάλλον
Η επιμόρφωση και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα Π.Ε., ώστε να
μπορέσουν να μεταφέρουν τις παραπάνω γνώσεις στην τάξη
Η αξιοποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού.

Ενότητα Α 2.1 - Τι είναι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

2 Η σκοποθεσία και το θεσμικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
Μετά από αυτή τη σύντομη ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της ΠΕ σε θεσμικό επίπεδο εντός
και εκτός Ελλάδας θα ήταν σκόπιμο να παρουσιαστεί και το εννοιολογικό πλαίσιο της ΠΕ
καθώς αυτό της εξελικτικής της μορφής που είναι πλέον γνωστή και ως Εκπαίδευση για την
Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ).

2.1 Τι είναι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Στις σχολικές αίθουσες αλλά και πέρα από αυτές το επιθυμητό αποτέλεσμα της ΠΕ είναι ο
περιβαλλοντικός ενγραμματισμός/αλφαβητισμός. Προς αυτόν το σκοπό, η ΠΕ επιδιώκει να
αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη γνώση για το περιβάλλον, και παρέχει τα
εφόδια που είναι απαραίτητα για τη λήψη τεκμηριωμένων περιβαλλοντικών αποφάσεων και
την ανάληψη υπεύθυνων δράσεων. Επιγραμματικά μπορούμε να πούμε ότι η ΠΕ επιδιώκει
να προσφέρει στους δέκτες της:
•
•
•
•
•

γνώση για ευαισθητοποίηση
κριτική σκέψη
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
ικανότητα λήψης αποφάσεων
θέληση για ανάληψη δράσης για τη φροντίδα του περιβάλλοντος

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση διδάσκει στα παιδιά και στους ενήλικες πώς να μαθαίνουν να
ερευνούν το περιβάλλον τους και πώς να λαμβάνουν έξυπνες και εμπεριστατωμένες
αποφάσεις για το πώς μπορούν να το φροντίζουν. Η ΠΕ δεν υποστηρίζει κάποια
συγκεκριμένη οπτική ή τρόπο δράσης αλλά διδάσκει τα άτομα πώς να σταθμίζουν τις
διάφορες πλευρές ενός ζητήματος μέσω κριτικής σκέψης και ενισχύει τις δεξιότητες τους για
την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων.
Συνεπώς, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έχει μαθητο-κεντρική προσέγγιση και προσφέρει
στους μαθητές τις ευκαιρίες για να είναι σε θέση οι ίδιοι να οικοδομούν τη δική τους
κατανόηση για τα ζητήματα του περιβάλλοντος μέσα από μια ενεργητική διαδικασία
διερεύνησης κατά την οποία χρησιμοποιούν τα χέρια και το μυαλό τους. Οι διδασκόμενοι
συμμετέχουν άμεσα σε εμπειρίες και καλούνται να χρησιμοποιήσουν νοητικές δεξιότητες
υψηλού επιπέδου. Επίσης, η ΠΕ υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας ενεργητικής μαθητικής
κοινότητας όπου οι μαθητές ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες, και παρακινούνται συνεχώς
να θέτουν ερωτήματα. Η θεματολογία της ΠΕ πηγάζει μέσα από πραγματικά ζητήματα τοπικά
και παγκόσμια, η ενασχόληση με τα οποία προσφέρει σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες.
Η ΠΕ αναγνωρίζει τη σημασία της ανάγνωσης του περιβάλλοντος υπό το πρίσμα των
ανθρωπογενών επιδράσεων ενσωματώνοντας τη μελέτη της οικονομικής επιστήμης, του
πολιτικού συστήματος, του πολιτισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης καθώς επίσης και των
φυσικών διαδικασιών και συστημάτων. Η ΠΕ βοηθά τους πολίτες να γίνουν γνώστες των
διαδικασιών και των συστημάτων τόσο της φύσης όσο και του ανθρώπου. Ο απώτερος
στόχος της ΠΕ είναι να αναπτύξει πολίτες με περιβαλλοντική μόρφωση και συνείδηση.
Οι μαθητές αποκτούν την ικανότητα να διερευνούν και να αναλύουν περιβαλλοντικά
προβλήματα και ζητήματα χρησιμοποιώντας ποικιλία πρακτικών. Η ΠΕ καλλιεργεί δεξιότητες
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και συνήθειες τις οποίες τα άτομα μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε όλη τη ζωή τους
προκειμένου να κατανοούν τα περιβαλλοντικά ζητήματα και να ενεργούν κατάλληλα. Η ΠΕ
δίνει έμφαση στη κριτική και δημιουργική σκέψη και παράλληλα σε διαδικασίες που
απαιτούν υψηλού νοητικού επιπέδου που αποτελούν προϋπόθεση για τη διαπίστωση,
διερεύνηση και ανάλυση των περιβαλλοντικών ζητημάτων καθώς και τη διαμόρφωση και
αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων.
Μέσα από την ΠΕ οι εκπαιδευόμενοι ενισχύουν την ικανότητα τους να εργάζονται είτε
ατομικά είτε ομαδικά, μαθαίνουν να αναπτύσσουν κατανόηση σε σχέση με τα δικαιώματα
και τις ευθύνες που έχουν ως πολίτες, καθώς και τα ιδανικά, τις αρχές και τις πρακτικές που
διέπουν τα δημοκρατικά πολιτεύματα, και τέλος αποκτούν δεξιότητες απαραίτητες για την
πολιτική τους συνείδηση. Οι μορφωμένοι, καταρτισμένοι και ενεργοί πολίτες είναι το κλειδί
για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.
Η υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (U.S. Environmental Protection Agency)
ορίζει τα συστατικά μέρη της ΠΕ ως εξής:
•
•
•
•
•

Ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και επίγνωση των περιβαλλοντικών
προκλήσεων.
Γνώση και κατανόηση του περιβάλλοντος και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει.
Συμπεριφορές που εκφράζουν ανησυχία για το περιβάλλον και διάθεση για
βελτίωση ή διατήρηση της κατάστασης του περιβάλλοντος.
Ικανότητα αναγνώρισης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προκλήσεων.
Συμμετοχή σε δραστηριότητες που οδηγούν στην επίλυση των περιβαλλοντικών
προκλήσεων.

2.1.1 Η Μετεξέλιξη της ΠΕ σε Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Η μετεξέλιξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (ΠΕ) σε εκπαίδευση για την αειφόρο
ανάπτυξη (ΕΑΑ) θεωρήθηκε, σύμφωνα με πολλούς, το βήμα εκείνο που θα συνέβαλε στην
προώθηση μιας καινοτόμου προσέγγισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων και των
σχετικών με την αντιμετώπισή τους παιδαγωγικών διεργασιών (UNESCO,1997). Η έννοια της
ΕΑΑ εισήχθη από διεθνείς οργανισμούς, (όπως ακριβώς και αυτή της ΑΑ), κομίζοντας ένα
νέο, ελπιδοφόρο πνεύμα στο χώρο της εκπαίδευσης. Έτσι, ήδη από το 1990 σε σεμινάριο του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) τέθηκε ο τίτλος «Διδάσκοντας
για μια αειφόρο ανάπτυξη» (Gough, 1997). Στη γνωστή παγκόσμια διάσκεψη του Ρίο το 1992
και στο κεφάλαιο 36 της Ατζέντας 21 ορίστηκε ο αναπροσανατολισμός της εκπαίδευσης προς
την αειφόρο ανάπτυξη, με παράλληλη στόχευση στην αύξηση του βαθμού
ευαισθητοποίησης του κοινού και την παροχή σχετικής επιμόρφωσης του. Η UNESCO-UNEP
το 1996 για την προώθηση αυτής της κατεύθυνσης πρότεινε να δοθεί έμφαση στο ρόλο της
EAA.
Το 1997 οργανώθηκε από την επιτροπή για την αειφόρο ανάπτυξη (CSD) της UNESCO η
διεθνής διάσκεψη της Θεσσαλονίκης, που είχε ως θέμα την εκπαίδευση για την αειφορία.
Στο κείμενο που προέκυψε από τη συνάντηση αυτή αναφέρεται η αντιμετώπιση βασικών
παγκόσμιων ζητημάτων, όπως η φτώχεια, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η
αύξηση του πληθυσμού, η ασκούμενη πίεση στο περιβάλλον και η έννοια της ανάπτυξης.
Όλα αυτά εντάχθηκαν στο πλαίσιο της αειφορίας.
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Η αειφορία αποτέλεσε τον κεντρικό άξονα της Διεθνούς Διάσκεψης για την Αειφόρο
Ανάπτυξη το 2002, στο Γιοχάνεσμπουργκ. Σε αυτή δίνεται έμφαση στις σχέσεις μεταξύ της
φτώχειας, του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Υλοποιώντας τις αποφάσεις της
Διάσκεψης αυτής ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) κήρυξε τη δεκαετία 2005-2014 ως
«Δεκαετία της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη» (ΔΕΑΑ) με συντονιστικό όργανο την
UNESCO. Οι αντιδράσεις από ανθρώπους της ΠΕ σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο σχετικά
με την επιβολή αυτή και η ανάλογη κριτική που ασκήθηκε παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον.
Οι Λιαράκου και Φλογαίτη (2007) τονίζουν, αφενός την απουσία διαλόγου στο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής κοινότητας για την μετάβαση προς την ΕΑΑ (σελ.17) και αφετέρου τον
περιορισμό της χρήσης της έννοιας του περιβάλλοντος, τη θέση του οποίου κατέλαβε η
οικονομία. Ως προς το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία δε φάνηκε να υπάρχουν σημαντικές
αλλαγές, αφού τα στοιχεία της διεπιστημονικότητας, της συστημικής προσέγγισης και της
διάχυσης στο αναλυτικό πρόγραμμα π.χ. δεν αποτελούσαν κομμάτια μιας καινοτόμου
διαδικασίας. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά υποστηρίζονταν ήδη επί τρεις δεκαετίες από την
ΠΕ (σ.74). Μεταξύ των πολλών γεγονότων που παραθέτουν οι συγγραφείς σημειώνεται αυτό
της συνάντησης του δικτύου της ΠΕ ENSI, το 2005, στο Ελσίνκι, όπου τέθηκε επιτακτικά η
ανάγκη να συμπεριληφθεί στον τίτλο ο όρος της αειφόρου ανάπτυξης ως προϋπόθεση για τη
χρηματοδότηση από τον ΟΟΣΑ και την UNESCO (1997, σ.32). Από το Γιοχάνεσμπουργκ και
μετά καθιερώθηκε σε όλα τα κείμενα του ΟΗΕ και των διεθνών οργανισμών ο όρος της ΕΑΑ.
(σ.160). Τέλος, στο διεθνές Σχέδιο Εφαρμογής της UNESCO, το 2005, δεν υπήρχαν
διατυπωμένες προτάσεις για πιθανή αλλαγή του παρόντος οικονομικού συστήματος. Σε
καμία περίπτωση δεν τέθηκαν υπό αμφισβήτηση οι δομές ελέγχου και εξουσίας του
καπιταλιστικού οικονομικού μοντέλου. Δικαίως οι συγγραφείς αναρωτιούνται: «Κατά πόσο
είναι εφικτό να ευδοκιμήσουν νέες αξίες χωρίς να συμβαδίζουν με ένα αντίστοιχο
διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό όραμα, το οποίο να στηρίζεται από την κοινωνία;» (σ.76).

2.2 Τι είναι η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Σε σχέση με την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης η εκπαίδευση ομολογουμένως μπορεί να
αποτελέσει σημαντικό κοινωνικό μοχλό για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης καθώς
αναμένεται να ενισχύσει την ικανότητα των μελλοντικών πολιτών και ηγετών να βρίσκουν
λύσεις και νέες οδούς που να οδηγούν σε ένα καλύτερο και πιο αειφόρο μέλλον.
Παρ’ όλο που η έννοια της ΕΑΑ εμφανίζεται ως κάτι καινούριο, εντούτοις το περιεχόμενο και
οι στόχοι της δεν είναι πρωτάκουστοι, λόγω του ότι η ΕΑΑ αποτελεί μετεξέλιξη της ΠΕ για
τους περισσότερους ερευνητές (Λιαράκου & Φλογαΐτη, 2007). Οι παραπάνω στόχοι,
εκφράστηκαν αρχικά για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ), αλλά υιοθετούνται και από
την ΕΑΑ. Η ΕΑΑ θεωρείται ως η συνέχεια της ΠΕ καθώς ακολουθεί την ίδια προβληματική,
που προκύπτει από το θεωρητικό πλαίσιο της ΠΕ. Η «Εκπαίδευση για την Αειφορία» είναι
πλατύτερη από την Π.Ε, η ομπρέλα που έρχεται να συμπεριλάβει όλες τις καινοτόμες κινήσεις
που εμφανίστηκαν μετέπειτα ή σχεδόν παράλληλα με την ΠΕ, όπως π.χ. την εκπαίδευση για
την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, θέματα σχετικά με το ρατσισμό, τη βία κ.ά. (Sterling,
2001; Gough, 2005). Το περιβάλλον μέσω αυτής τίθεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και
συνεξετάζεται στη βάση της συνύπαρξης των κοινωνικών, οικονομικών και οικολογικών
συνιστωσών (Gough, 2006), με στόχο την κοινωνική αλλαγή.
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Δυστυχώς η τρέχουσα συλλογική δεξαμενή ανθρώπινης γνώσης, δεξιοτήτων και εμπειριών
δεν περιέχει τις λύσεις για τα πρωτοφανή παγκόσμια περιβαλλοντικά, οικονομικά και
κοινωνικά προβλήματα και η εκπαίδευση αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο
στην προώθηση ενός αειφορικού μέλλοντος (UNESCO 2012). Έτσι η ΕΑΑ αποτελεί συγχρόνως
και εκπαίδευση αλλαγής, εκπαίδευση η οποία θα οδηγήσει σε μια κοινωνική
αναδιαμόρφωση με γνώμονα τις αρχές της ΑΑ. Για την επίτευξη της αειφόρου κοινωνίας οι
αλλαγές ξεκινούν από μέσα από το σχολείο και καλύπτουν την ανάπτυξη της πολιτικής της
σχολικής μονάδας, την υλοποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων, τη διαδικασία
διδασκαλίας και μάθησης, την οργάνωση και διοίκηση του σχολείου και την αξιολόγηση. Οι
δράσεις επεκτείνονται και στην τοπική κοινότητα διασφαλίζοντας έτσι τη συνέπεια ανάμεσα
στην τυπική εκπαίδευση και την αφύπνιση του κοινού για ένα αειφόρο μέλλον.
Η ΕΠΑ έρχεται να απαντήσει τόσο ως προβληματική όσο και ως συγκεκριμένη εκπαιδευτική
πρακτική σε τρεις αλληλοσυνδεόμενες καταστάσεις κρίσης: (α) της υποβάθμισης του βίοφυσικού 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 ως προς τη σύνδεση της εκπαίδευσης
και του σχολείου με τα ουσιαστικά προβλήματα της σύγχρονης πραγματικότητας και το
ιδανικό ενός αυτόνομου και ενεργού πολίτη.
Σύμφωνα με τη Φλογαΐτη (2006), οι βασικότερες επιδιώξεις τις οποίες θέτει η ΕΑΑ,
καλύπτονται από τα παρακάτω πέντε επίπεδα στόχων:
•
•
•

•

•

καλλιέργεια γνώσεων σε σχέση με ζητήματα περιβάλλοντος και ΑΑ και η ενίσχυση
του περιβαλλοντικού, πολιτιστικού, πολιτικού και κοινωνικού ενγραμματισμού.
ευαισθητοποίηση – συνειδητοποίηση του πολυδιάστατου χαρακτήρα των
ζητημάτων ΑΑ και της ατομικής και συλλογικής ευθύνης.
ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων, χρήσης
τεχνολογικών μέσων, συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, εξαγωγή
συμπερασμάτων, διαγενεακής επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης.
καλλιέργεια κριτικής στάσης απέναντι στον τρόπο ζωής, θετικής στάσης για την
κοινότητα, ώστε να υιοθετήσουν την πεποίθηση ότι μπορούν συλλογικά να
διαμορφώσουν το μέλλον.
ενθάρρυνση της συμμετοχής και της ανάληψης δράσης και καλλιέργεια της
επιθυμίας για συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων με δημοκρατικό τρόπο με αφετηρία
την τοπική κοινότητα.

Σύμφωνα με τις συστάσεις στο Κεφάλαιο 36 της Agenda 21 η ΕΑΑ δεν περιορίζεται μόνο στην
επίσημη εκπαίδευση. Υπάρχει η ανάγκη να δοθεί έμφαση στις διαστάσεις της μάθησης που
έχουν να κάνουν με την ευρύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών και της κοινωνίας. Η έννοια
της κοινωνικής μάθησης χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα για να εξηγηθεί η ποικιλία των
περιπτώσεων μάθησης για την αειφορία σε διαφορετικά τοπικά και παγκόσμια πλαίσια.
Αυτό επίσης περιλαμβάνει τη διαδικασία ανάπτυξης «εκπαιδευτικών οργανισμών» που
μπορούν να προσαρμοστούν και να αλλάξουν για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της
αειφόρου ανάπτυξης. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί και η ευρύτερη κοινωνική εκπαίδευση
για τις διαδικασίες της ΑΑ μπορούν να δημιουργήσουν δεσμούς με την επίσημη εκπαίδευση,
και να παρέχουν ευκαιρίες για εμπειρία στον εργασιακό χώρο και στο πεδίο μέσω της
διεργασίας εκπόνησης εργασιών (projects), και μπορούν να τροφοδοτούν με
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επικαιροποιημένα στοιχεία από τον κόσμο της εργασίας και της ευρύτερης κοινωνίας εντός
των σχολείων και των αιθουσών.
Η Διακήρυξη της Βόννης, που προέκυψε από τις εργασίες του Παγκόσμιου Συνεδρίου της
UNESCO για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, ορίζει την ΕΑΑ ως εξής:
Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στον 21ο αιώνα
1. Η ΕΑΑ διαγράφει μια νέα κατεύθυνση για την εκπαίδευση και τη μάθηση για όλους.
Προωθεί την ποιοτική εκπαίδευση και απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Βασίζεται σε
αξίες, αρχές και πρακτικές που είναι απαραίτητες για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις
υπάρχουσες και μελλοντικές προκλήσεις.
2. Η ΕΑΑ βοηθά τις κοινωνίες να διαχειρίζονται τις διάφορες προτεραιότητες και ζητήματα
μεταξύ άλλων το νερό, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή, τις φυσικές καταστροφές και τον
μετριασμό του κινδύνου, την απώλεια της βιοποικιλότητας, τις διατροφικές κρίσεις, τους
κινδύνους υγείας, τις κοινωνικές ευπάθειες και την ανασφάλεια. Είναι κρίσιμη για την
ανάπτυξη ενός νέου οικονομικού τρόπου σκέψης. Η ΕΑΑ συνεισφέρει στην δημιουργία
ανθεκτικών, υγειών και βιώσιμων κοινωνιών μέσω μιας συστημικής και ολοκληρωμένης
προσέγγισης. Παρέχει νέα συνάφεια, ποιότητα, σημασία και σκοπό στα συστήματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Περιλαμβάνει επίσημα, μη τυπικά και άτυπα πλαίσια
εκπαίδευσης και όλους τους τομείς της κοινωνίας σε μια διαδικασία δια βίου μάθησης.
3. Η ΕΑΑ βασίζεται στις αξίες της δικαιοσύνης, της ισότητας, της ανεκτικότητας, της
επάρκειας και της υπευθυνότητας. Προωθεί την ισότητα των φύλων, την κοινωνική συνοχή
και τη μείωση της φτώχειας και εστιάζει στη φροντίδα, την ακεραιότητα και την ειλικρίνεια
όπως διατυπώνεται στη Χάρτα της Γης. Η ΕΑΑ υποστηρίζεται από αρχές που υποστηρίζουν
τη βιώσιμη διαβίωση, τη δημοκρατία και την ευημερία του ανθρώπου. Η προστασία και η
αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η διατήρηση και η αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων,
η αντιμετώπιση μη βιώσιμων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, και η δημιουργία
δίκαιων και ειρηνικών κοινωνιών είναι επίσης σημαντικές αρχές που διέπουν την ΕΑΑ.
4. Η ΕΑΑ εστιάζει στις δημιουργικές και κριτικές προσεγγίσεις, την συλλογιστική σε
μακροχρόνια βάση, την καινοτομία και την ενίσχυση για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας
και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Η ΕΑΑ τονίζει την αλληλεξάρτηση του
περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας, καθώς και την πολιτισμική ποικιλομορφία
από τοπικά σε παγκόσμια επίπεδα, και λαμβάνει υπόψη της το παρελθόν, το παρόν και το
μέλλον.
5. Συνδεδεμένη με τις διαφορετικές ανάγκες και τις βασικές συνθήκες διαβίωσης των
ανθρώπων, η ΕΑΑ παρέχει τις δεξιότητες για την εξεύρεση λύσεων αντλεί από τις πρακτικές
και τις γνώσεις που εμπεριέχονται στους τοπικούς πολιτισμούς, καθώς και σε νέες ιδέες και
τεχνολογίες.

Η ΕΑΑ είναι ο όρος που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει οποιοδήποτε πρόγραμμα ή
πρωτοβουλία εντός οποιασδήποτε μορφής εκπαίδευσης που εκπαιδεύει για την ανάπτυξη
πρακτικών αειφορίας εντός της κοινωνίας. Η ΕΑΑ που επίσης είναι γνωστή και ως
Εκπαίδευση για την Αειφορία, δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα ή έργο αλλά
κυρίως ένα όρος ομπρέλα που περιγράφει και εμπεριέχει όλες τις μορφές εκπαίδευσης που
υφιστάμενες και νέες που πρόκειται να δημιουργηθούν (UNESCO, n.d.). Η ΕΑΑ παρέχει
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εργαλεία που βοηθούν τους πολίτες του κόσμου να μάθουν το δρόμο για την αειφορία, άρα
τους εκπαιδεύει στην αειφόρο ανάπτυξη. Παρά τον διευρυμένη φύση του όρου, ο Robottom
(2007, p.25) σκιαγραφεί δυο έννοιες κλειδιά που είναι συνηθισμένες, με διάφορους τρόπους,
στα περισσότερα εννοιολογικά πλαίσια της ΕΑΑ. Η πρώτη είναι η έννοια “της
αλληλεπίδρασης των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων
αποδεδειγμένη σε κάθε περιβαλλοντικό ζήτημα (ibid.),” και η δεύτερη είναι η έννοια της
δικαιοσύνης μεταξύ των γενεών, η οποία όπως ο Robottom (2007, p. 25) θέτει,
“… αφορά στη διασφάλιση των μελλοντικών γενεών που θα κατοικούν τον πλανήτη θα έχουν
συνεχόμενη, αμείωτη πρόσβαση στους φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων όλων των
πλεονεκτημάτων που συνοδεύει αυτή η πρόσβαση”.
Το αποτέλεσμα αυτών των κοινών εννοιών είναι ότι η ΕΑΑ δεν στοχεύει κανένα μεμονωμένο
τμήμα της κοινωνίας, απεναντίας, η UNESCO (n.d.) θεωρεί ότι η ΕΑΑ θα πρέπει να
ενσωματώνεται σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης μέσα στην κοινωνία και αυτή είναι η
γενιά η οποία πρέπει να επιφέρει τις συστημικές αλλαγές προς την αειφορία προκειμένου οι
επόμενες γενιές να έχουν πρόσβαση στους ίδιους πόρους με την παρούσα γενιά.
Η UNESCO (2005), ως κυρίαρχη αρχή κατά τη δεκαετία της ΕΑΑ του ΟΗΕ, χαρακτηρίζει την
ΕΑΑ ως ποιοτική εκπαίδευση που δίνει έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων για μια ζωή
καθώς και αξιών που λειτουργούν ως θεμέλια για την ΑΑ. Σύμφωνα πάντα με την UNESCO, η
ΕΑΑ είναι μια δια βίου διαδικασία που ξεκινά από τα πρώτα στάδια της παιδικής ηλικίας και
εκτείνεται μέχρι την ανώτατη εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων και η οποία πηγαίνει
εκτός των ορίων της επίσημης εκπαίδευση (Lindberg, 2009). Η UNECE (Οικονομική Επιτροπή
του ΟΗΕ για την Ευρώπη) (2005 cited Lindberg, 2009, p.3) αναφέρει ότι “[η ΕΑΑ] θα πρέπει
να διαχέει εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της
επαγγελματικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς και της δια βίου μάθησης
για επαγγελματίες και εκείνους που λαμβάνουν αποφάσεις (πολιτικές και μη).” Ωστόσο, ο
Thomas (2004) σημειώνει ότι η ΕΑΑ δεν αφορά αμιγώς την εφαρμογή του προγράμματος
σπουδών αλλά έναν συστημικό αναπροσανατολισμό του τρόπου σκέψης προς την
κατεύθυνση της αειφορίας των πολιτών τόσο ατομικά όσο και συλλογικά.
Η UNESCO (2012, p. 12) προχωρά ένα βήμα παραπέρα στην περιγραφή της ΕΑΑ αναφέροντας
ότι,
“η ΕΑΑ αγγίζει κάθε πτυχή της εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της
ανάπτυξης πολιτικής, της εφαρμογής προγραμμάτων, τα οικονομικά, τα προγράμματα
σπουδών, τη διδασκαλία, την μάθηση, την αξιολόγηση και την διοίκηση. Η ΕΑΑ στοχεύει στο
να παρέχει μια συνεκτική αλληλεπίδραση μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος, της
ευαισθητοποίησης του κοινού, και μια επιμόρφωση υπό το πρίσμα της δημιουργίας ενός πιο
βιώσιμου μέλλοντος.”
Η UNESCO (2007, p. 6) συνοψίζει τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων της
για την ΕΑΑ (UNESCO’s ESD programs) ως ακολούθως:
•
•
•
•
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είναι βασισμένα στις αρχές και τις αξίες που διέπουν την αειφόρο ανάπτυξη,
Ασχολούνται με ευημερία του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της οικονομίας που
αποτελούν τους τρεις πυλώνες της αειφορίας,
Προωθούν τη δια βίου μάθηση,
Έχουν τοπικό χαρακτήρα και είναι πολιτιστικά κατάλληλα,
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•

•
•
•
•

•
•

Βασίζονται σε τοπικές ανάγκες, αντιλήψεις και συνθήκες, αναγνωρίζοντας
συγχρόνως ότι η κάλυψη των τοπικών αναγκών συχνά έχει διεθνείς επιδράσεις και
συνέπειες,
Έχουν διασύνδεση με την τυπική ή την άτυπη εκπαίδευση,
Υιοθετούν την εξελικτική φύση της έννοιας της αειφορίας,
Χρησιμοποιούν και προσαρμόζουν το περιεχόμενο λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε
πλαίσιο, τα παγκόσμια ζητήματα και τις τοπικές προτεραιότητες,
Οικοδομούν τη δυναμική της τοπικής κοινότητας για τη λήψη αποφάσεων, την
κοινωνική ανοχή, την περιβαλλοντική προστασία και φροντίδα, την
προσαρμοστικότητα του εργατικού δυναμικού και την ποιότητα ζωής,
Είναι διεπιστημονικά: καμία επιστήμη δεν μπορεί να μονοπωλεί την αειφόρο
ανάπτυξη αλλά όλες οι επιστήμες μπορούν να συνεισφέρουν,
Χρησιμοποιεί μια σειρά από παιδαγωγικές τεχνικές που προωθούν τη συμμετοχική
μάθηση και τις υψηλές δεξιότητες.

2.3 Η Ελληνική Νομοθεσία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
2.3.1 Θεσμοθέτηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Το νομοθετικό πλαίσιο επίσημά ξεκίνησε µε τον νόμο Ν. 1892/90. Ο συγκεκριμένος νόμος
είναι ο σημαντικότερος σταθμός και θεμελιώδης λίθος για την εδραίωση και ανάπτυξη του
θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, (τυπική εκπαίδευση). Συγκεκριμένα
η παράγραφος 13 του άρθρου 111 αυτού του νόμου, ορίζει ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα
η διάταξη αυτής της παραγράφου έχει ως εξής.
«Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων της
Β/θμιας Εκπαίδευσης. Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να
συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό
περιβάλλον του, να ευαισθητοποιηθούν για το προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να
δραστηριοποιηθούν με ειδικά προγράμματα ώστε να συμβάλλουν στη γενικότερη
προσπάθεια αντιμετώπισής τους.
Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας καθορίζεται το πλαίσιο και ο τρόπος εφαρμογής και
χρηματοδότησης ειδικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Σε κάθε Δ/νση Δ.Ε
μπορεί να αποσπάται για τρία χρόνια ένας εκπαιδευτικός με απόφαση του οικείου Νομάρχη,
ως Υπεύθυνος Π.Ε. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των υπευθύνων Π.Ε καθορίζονται με
αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας που δημοσιεύονται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με όμοιες αποφάσεις μπορούν να ιδρύονται Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και να
καθορίζονται οι στόχοι τους καθώς και ο τρόπος στελέχωσης και λειτουργίας τους.»
Η διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 111 του νόμου 1892/90 εφαρμόζεται αναλόγως
και στα σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση του 91.
Με βάση την εξουσιοδότηση του νόμου 1892/90, τοποθετήθηκαν εκπαιδευτικοί της Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπαίδευσης ως Υπεύθυνοι ΠΕ σ΄ όλους τους νομούς της χώρας. Μάλιστα για
την καλύτερη αξιοποίηση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους, παρακολούθησαν
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μια σειρά επιμορφωτικών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα 5/91, στον
Τρύφο 11/91, στα Λουτρά Σιδηροκάστρου 12/91 και στην Αθήνα 2/92.
Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των υπευθύνων ΠΕ καθορίστηκαν με σχετική Υπουργική
απόφαση ( Γ2/3026/27-08-90/ΥΠΕΠΘ ).
Η επιλογή του υπευθύνου ΠΕ γίνεται από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του
ΥΠ.Ε.Π.Θ, βάσει τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τα οποία συνεκτιμώνται.
Ακολουθούν τα παρακάτω βασικά έγγραφα του ΥΠ.Ε.Π.Θ που καθορίζουν το κανονιστικό
πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων ΠΕ στη Β/θμια Εκπαίδευση.
1.

Εγκύκλιος Γ2/3594/91

Με την εγκύκλιο αυτή γίνεται γνωστό ότι η ΠΕ δεν είναι ιδιαίτερο μάθημα, αλλά μία
εκπαιδευτική διαδικασία. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να πραγματοποιήσουν προγράμματα
Π.Ε είτε μέσα στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου είτε στο πλαίσιο των
σχολικών δραστηριοτήτων εκτός εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος. Τα προγράμματα
εγκρίνονται από τον προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Δ.Ε ύστερα από τη γνώμη του
Υπευθύνου Π.Ε και αντίγραφά τους κοινοποιούνται στη Δ/νση Σπουδών Δ.Ε .Η εγκύκλιος
περιλαμβάνει δύο πίνακες και ένα σχέδιο προγράμματος ΠΕ.
2.

Υπουργική Απόφαση Γ2/4867/92

Η ΠΕ χαρακτηρίζεται ως σχολική δραστηριότητα. Καθορίζονται τα διαδικαστικά και
οικονομικά θέματα της υλοποίησης των προγραμμάτων και οι αρμοδιότητες της επιτροπής
σχολικών δραστηριοτήτων.
3.

Υπουργική Απόφαση Γ2/5548/92

Προβλέπεται ειδική παιδαγωγική συνεδρίαση στο σχολείο για την ΠΕ. Η απόφαση
συνοδεύεται από σχέδιο προγράμματος και ενημερωτικό υλικό. Στο συνημμένο παράρτημα
η ΠΕ εμφανίζεται και πάλι ως εκπαιδευτική διαδικασία.
4.

Εγκύκλιος Γ2/4976/93

Τονίζεται η ανάγκη της συνεργασίας του σχολείου με τον υπεύθυνο ΠΕ για την καλύτερη
οργάνωση και υλοποίηση των προγραμμάτων ΠΕ. Σημειώνει τη λειτουργία του πρώτου
Κέντρου ΠΕ στην Κλειτορία Καλαβρύτων.
5.

Εγκύκλιος Γ2/4998/94

Αναφέρεται στο συντονιστή Π.Ε του σχολείου.
6.

Εγκύκλιος Γ2/6799/95

Αναφέρεται στη ν προθεσμία υποβολής σχεδίου προγραμμάτων ΠΕ ( 15 Δεκεμβρίου) και
θέτει ανώτατο όριο στον αριθμό προγραμμάτων, (2 προγράμματα ΠΕ ανά εκπαιδευτικό).
7.

Εγκύκλιος Γ2/4915/96

Αναφέρεται και σε άλλα προγράμματα ( Ευρωπαϊκά και εσωτερικά δίκτυα , Διεθνή
προγράμματα, Αγωγής Καταναλωτή και πιλοτικά προγράμματα του Ν, Κυκλάδων ) που
λειτουργούν στο ίδιο πλαίσιο με την ΠΕ. Δημιουργείται σχετική σύγχυση.
8.
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Προαναγγέλλει ενισχυτικές δράσεις για την ΠΕ στο πλαίσιο του 2ου Κ.Π.Σ και υπενθυμίζει τη
λειτουργία και των νέων Κ.Π.Ε.
9.

Εγκύκλιος Γ2/6611/97

Θέμα: Επισκέψεις στο πλαίσιο της ΠΕ.
10. Εγκύκλιος Γ2/5912/98
Θέμα: Επισκέψεις στο πλαίσιο της ΠΕ.
11. Εγκύκλιος Γ2/4881/98
Αναφέρεται στη σύνδεση της ΠΕ με τη Βιώσιμη (Αειφόρο) Ανάπτυξη.
12. Εγκύκλιος Γ2/4255/99
Αναφέρει ως πρώτη προτεραιότητα την ανάγκη ευαισθητοποίησης των μαθητών στα
κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας και υπογραμμίζει την ανάγκη
επαναπροσδιορισμού της Π,Ε και τη σύνδεσή της με την Αειφορία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Οι εγκύκλιοι αυτοί και οι αντίστοιχες στην Α/θμια Εκπαίδευση, δεν αποσαφηνίζουν πλήρως
και επαρκώς, το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της Π.Ε, ούτε διευκρινίζουν διαδικαστικά
θέματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της Π.Ε στην τυπική εκπαίδευση.

2.3.2 Νόμοι και Εγκύκλιοι για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Παρακάτω παρουσιάζονται σε μορφή πίνακα οι βασικότεροι νόμοι και εγκύκλιοι που
θεσμοθετούν την ΠΕ στην Ελλάδα επιμερισμένοι στους τρεις κύριους διαρθρωτικούς τομείς
της ΠΕ ήτοι, τα προγράμματα, τα κέντρα και τα δίκτυα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Νόμοι - Εγκύκλιοι

Κύρια Σημεία

Ν. 1892/90, άρθρ.
111, §13 (Φ.Ε.Κ 101
τ.Α΄/90)

Ο νόμος αυτός είναι σταθμός, καθώς θεσμοθετεί την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αναγνωρίζοντάς την µέρος της
παιδαγωγικής διαδικασίας. Έτσι ευοδώθηκαν µακροχρόνιες
προσπάθειες πρωτοπόρων εκπαιδευτικών που προσπαθούσαν
να δείξουν την πολλαπλή σημασία που έχει για τον σημερινό
µαθητή, τον αυριανό πολίτη η ευαισθητοποίησή του σε θέματα
περιβάλλοντος.
Με τον νόμο αυτό καθορίζεται ο σκοπός της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης και θεσμοθετούνται ο υπεύθυνος ΠΕ και τα Κέντρα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.ΠΕ).
Ο σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όπως προκύπτει
από τη διατύπωση του σχετικού άρθρου είναι:
•
Να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τη σχέση του
ανθρώπου µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του
•
Να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που
συνδέονται µε αυτό
•
Να δραστηριοποιηθούν, µε ειδικά προγράµµατα,
ώστε να συμβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισης
τους
Στην παρούσα εγκύκλιο είναι ενσωματωμένη η φιλοσοφία της
ΠΕ όπως αυτή έχει διατυπωθεί στη διάσκεψη της UNESCO στο
Βελιγράδι και την Τιφλίδα.
Με αυτή την Υπουργική Απόφαση η Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση επεκτείνεται και στα σχολεία της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης.

Υ.Α.
Φ.16/102/Γ
/308/3.4.91 (Φ.Ε.Κ.
223 τ.Β΄/91)
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Νόμοι - Εγκύκλιοι

Κύρια Σημεία

Θέμα

Η έλλειψη που υπήρχε στον νόμο, ήρθε να την καλύψει η
παραπάνω Υ.Α. συναισθανόμενη η ηγεσία του υπουργείου την
σημασία που έχει για την διαμόρφωση περιβαλλοντικής
συνείδησης στους µικρούς µαθητές.
Με αυτή επίσης την εγκύκλιο καθορίζεται επαγωγικά και ο
υπεύθυνος ΠΕ και για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Η απόφαση αυτή κυρώθηκε µε τον Νόμο 1964/91 (Φ.Ε.Κ 69
τ.Α΄/91)

Υ.Α. Γ1/1152/24.9.91

Γ2/4867/28.8.92
(Φ.Ε.Κ.
629
τ.Β΄/23.10.92)
Γ2/8976/29.11.95
Υ.Α. Γ2/5548/7.10.92

Με την εγκύκλιο αυτή:
•
προσδιορίζονται οι σκοποί και οι στόχοι ενός
προγράµµατος ΠΕ
•
τονίζεται ότι η ΠΕ δεν είναι ιδιαίτερο µάθηµα αλλά
εκπαιδευτική διαδικασία µε δραστηριότητες και δεν δεσμεύεται
από το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραµµα
•
προσδιορίζει ότι τα προγράµµατα ΠΕ πρέπει να
προκύπτουν από το
«άμεσο περιβάλλον των µαθητών» και να ανάγονται σε
περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για την
αρχή «∆ράσε τοπικά - Σκέψου παγκόσμια»
•
καθορίζεται ο διαθεματικός χαρακτήρας της ΠΕ
•
εντάσσει την ΠΕ στις σχολικές δραστηριότητες
•
εμπλέκει, για την σωστή υλοποίηση των
προγραµµάτων, όλους τους παράγοντες της σχολικής
κοινότητας από τον ∆ιευθυντή, τον Σύλλογο
∆ιδασκόντων, τον σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
Η σημαντική αυτή εγκύκλιος καθορίζει τις σχολικές
δραστηριότητες τις προεκτείνει και δίνει απαντήσεις στον τόπο
συµµετοχής των εκπαιδευτικών, τον τόπο έγκρισης και
υλοποίησης των προγραµµάτων αυτών
Σημαντικότατη εγκύκλιος αποτελεί σταθμό για την ΠΕ καθώς
από µόνη της εμπεριέχει όλα τα στοιχεία τα οποία µπορούν να
καθοδηγήσουν τον εκπαιδευτικό στην υλοποίηση ενός
πεογράµµατος ΠΕ.
Επίσης πολύ έγκαιρα αναφέρεται στη δια βίου µάθηση, θέμα το
οποίο θα συναντήσουμε πολύ αργότερα προς το τέλος της
δεκαετίας του 90.

Υ.Α. ΙΒ/1255/8.3.93
Υ.Α. Γ2/4976/22.9.93

Υ.Α. Γ2/4995/21.9.94

Συνοψίζει το έργο που έχει συντελεσθεί στα πρώτα χρόνια της
εφαρμογής του θεσμού της ΠΕ διαπιστώνοντας την ευμενή
απήχηση που έχει στην εκπαιδευτική κοινότητα στο αίτημα για
ανανέωση της εκπαιδευτικής πράξης.
Καθορίζονται θέματα ΠΕ µε τα οποία µπορούν ν’ ασχοληθούν οι
εκπαιδευτικοί. Επίσης προσδιορίζει και το ωράριο των
εκπαιδευτικών
που
ασχολούνται
µε
προγράµµατα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Υ.Α. Γ2/6799/8.9.95
Υ.Α. Γ1/473/29.3.96

Αναλύει σχολαστικά και µε πλήρη επάρκεια τον τρόπο
υλοποίησης ενός προγράµµατος ΠΕ στο Νηπιαγωγείο και το
∆ηµοτικό. Καθορίζει το θεωρητικό υπόβαθρο αλλά δίνει και
πρακτικές οδηγίες για τα προγράµµατα ΠΕ

∆απάνες προγραµµάτων
σχολικών δραστηριοτήτων
Υλοποίηση Προγραµµάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Σχεδιασμός και υλοποίηση
προγραµµάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Σχεδιασμός και υλοποίηση
προγραµµάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Είναι ένας πλήρης οδηγός ο οποίος καλό είναι να τον
συμβουλεύονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υλοποιούν για
πρώτη φορά προγράµµατα ΠΕ
Μετά τόσα χρόνια παραμένει ουσιαστικό το περιεχόμενό της.

Υ.Α.
Γ2/4915/16.9.1996
Υ.Α.
Γ2/5013/16.9.1997
Υ.Α. Γ2/4881/11.9. 98
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Υλοποίηση προγραµµάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Με αυτή την εγκύκλιο για πρώτη φορά συνδέεται η
περιβαλλοντική εκπαίδευση µε την αειφορία και την αειφόρο
ανάπτυξη.

Υλοποίηση προγραµµάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
κατά τη σχολική χρονιά 97 - 98.
Υλοποίηση προγραµµάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
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Νόμοι - Εγκύκλιοι

Κύρια Σημεία

Υ.Α. Γ7/106137/3009-2003

Σχολικά προγράµµατα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Μετά τη δημιουργία της ∆ιεύθυνσης Σχολικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων
(Σ.Ε.ΠΕ∆.), εγκύκλιος περιλαμβάνει οδηγίες για τον σχεδιασμό
και την υλοποίηση όλων των προγραµµάτων Σχολικών
∆ραστηριοτήτων. Αποτελεί ουσιαστικά την επιτομή για όλα τα
προγράµµατα των σχολικών δραστηριοτήτων.

Υ.Α. Γ7/89821/03-092004
Υ.Α Γ7/105087/05-102005

Εγκύκλιος ΥΠΠΕΘ
212004/Δ7/07-122018

Θέμα
Υλοποίηση προγραµµάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Υ.Α.
Γ2/4255/22.9.1999
Υ.Α.
Γ2/5317/16.10.2001
Υ.Α. Γ2/96821/19-092002

Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών θεμάτων
εντάσσονται πλέον στο πλαίσιο της ΕΑΑ.
Διασύνδεση και συνεξέταση των παραπάνω δραστηριοτήτων ως
προς τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές
διαστάσεις
τους,
προσφέροντας
στους/στις
εκπαιδευόμενους/ες ευκαιρίες προσέγγισης αειφορικών
μοντέλων διαβίωσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση
προγραµµάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Σχεδιασμός και υλοποίηση
προγραµµάτων Σχολικών
∆ραστηριοτήτων:
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
Αγωγής Υγείας, Αγωγής
Σταδιοδρομίας και
Πολιτιστικών θεμάτων και
Καλλιτεχνικών Αγώνων
Σχεδιασμός και υλοποίηση
προγραµµάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Σχεδιασμός και υλοποίηση
προγραµµάτων Σχολικών
∆ραστηριοτήτων: Αγωγής
Σταδιοδρομίας,
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
Αγωγής Υγείας και
Πολιτιστικών θεμάτων και
Καλλιτεχνικών Αγώνων
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2018 - 2019
(Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,
Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικών
Θεμάτων, Αγωγή
Σταδιοδρομίας)

Β. ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Η ίδρυση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.ΠΕ), οι στόχοι τους, καθώς και ο
τρόπος στελέχωσης και λειτουργίας τους προβλέπονταν από τον νόμο 1892/90, άρθρ. 111,
§13 (Φ.Ε.Κ 101 τ.Α'/90). Με αυτή τη βάση εκδόθηκαν Υπουργικές αποφάσεις που καθόριζαν
τα προαναφερθέντα θέματα. Η ίδρυση και λειτουργία των Κ.ΠΕ έγινε µε την αρ.
Γ2/1242/8.3.93 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 175/τ.Β΄/23.5.93). Τα πρώτα προγράµµατα ΠΕ στα πλαίσια
λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έγιναν στις εγκαταστάσεις
Μαθητικών Εστιών του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) στην Κλειτορία του νομού
Αχαΐας. Έτσι το Κ.ΠΕ Κλειτορίας θεωρείται το πρώτο Π.ΠΕ που λειτούργησε στην Ελλάδα.
Με άλλες αποφάσεις καθορίσθηκαν αργότερα τα προγράµµατα που µπορούν να
υλοποιούνται στα Κ.ΠΕ καθώς και οι αρμοδιότητες των υπευθύνων των Κ.ΠΕ, των
αναπληρωτών υπευθύνων καθώς και των µελών της παιδαγωγικής ομάδας που στελεχώνει
τα κέντρα.
Με την Υ.Α. Γ2/72942/1.7.02 ιδρύονται δεκαπέντε (15) νέα Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης φθάνοντας έτσι τον αριθμό των τριάντα τριών (33) κέντρων σε όλη την Ελλάδα.
Τέλος, με τις ρυθμίσεις των άρθρων 12 και 13 του νόμου 4547/18 τα Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) μετατρέπονται σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και
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έχουν ως αποστολή: α) την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχετικά με την
εκπαίδευση για την αειφορία, με έμφαση στο περιβάλλον και στους τομείς που σχετίζονται
με την αειφόρο ανάπτυξη, όπως η προαγωγή της υγείας και ο πολιτισμός, β) τη διασύνδεση
της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, για τη διασφάλιση της αειφορικής
διαχείρισης του περιβάλλοντος και την ανάδειξη βιώσιμων λύσεων στα τοπικά ζητήματα.
Επίσης, καθορίζονται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες τους, η οργάνωση και η στελέχωση τους.

Νόμοι - Εγκύκλιοι

Κύρια Σημεία

Υ.Α. Γ2/1242/19.3.93
(Φ.Ε.Κ. 175 τ.Β'/93)
Υ.Α. Γ2/2352/28.4.93
(Φ.Ε.Κ. 306 τ.Α'/93)
Υ.Α. Γ2/2355/28.4.93
(Φ.Ε.Κ. 306 τ.Α'/93)
Υ.Α. Γ2/3219/11.5.95
(Φ.Ε.Κ. 451 τ.Β'/23.5.95)
Υ.Α. Γ2/6811/29.8.95

Υ.Α. Γ2/3800/19.6.97
(Φ.Ε.Κ. 529 τ.Β'/27.6.97)

Υ.Α.Γ2/5861/23.10.97(Φ.Ε.
Κ.987/τ.Β΄/7.11.97)

Υ.Α. Γ2/72942/11.7.02

Υ.Α. Γ2/57905/4.6.2002
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Με την εγκύκλιο αυτή αναφέρονται τα απαραίτητα
προσόντα για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα Κ.ΠΕ

Θέμα
Ίδρυση και λειτουργία
Κέντρων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
Προγράµµατα
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης στα Κ.ΠΕ
Θέματα που αφορούν τα
Κ.ΠΕ
Ίδρυση και λειτουργία
Κέντρων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
Απόσπαση εκπαιδευτικών
Α/θµιας ∆ευ/θµιας
Εκπαίδευσης στα κέντρα
Περιβαλλοντικής,
Εκπαίδευσης,
Αργυρούπολης Αττικής,
Κορδελιού Θεσσαλονίκης,
Μουζακίου Καρδίτσας,
Καστοριάς, Κόνιτσας και
Σουφλίου.
Καθήκοντα Υπευθύνου,
Αναπληρωτή Υπευθύνου
και Εκπαιδευτικών των
Κέντρων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
Ίδρυση και Λειτουργία
Κέντρων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης στην Αρναία
Χαλκιδικής, ∆ραπετσώνα
Πειραιά, Σπέτσες,
Καλαµάτα και Λιθακιά
Ζακύνθου.
Ίδρυση και λειτουργία
δεκαπέντε (15) νέων
Κέντρων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
Ρύθμιση θεμάτων
στελέχωσης και
λειτουργίας των Κέντρων
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (Κ.ΠΕ),
καθηκόντων των
απασχολούμενων σε αυτά
και των αντιστοίχων
θεμάτων και καθηκόντων
των Υπευθύνων
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (ΠΕ) των
τοπικών ∆/νσεων Α/θµιας
και Β/θµιας Εκπαίδευσης
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Νόμοι - Εγκύκλιοι

Κύρια Σημεία

ΥΑ. Γ7/111341/11-10-2000
Ν.4547/18 Φ.Ε.Κ. 102 τ.Α’
/12.06.2018

Αποστολή και αρμοδιότητες των Κέντρων Εκπαίδευσης
για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)

Θέμα
Προγράµµατα Κ.Π.Ε.

Οργάνωση και στελέχωση των Κ.Ε.Α.

Αναδιοργάνωση των δομών
υποστήριξης της
πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις

Γ. ΘΕΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Νόμοι - Εγκύκλιοι

Κύρια Σημεία

Θέμα

Υ.Α. Γ7/100496/18-09-2003

Με την εγκύκλιο αυτή καθορίζονται για πρώτη φορά τις
διαδικασίες έγκρισης ενός θεματικού δικτύου.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η εγκύκλιος αυτή
εκπορεύεται από το Συντονιστικό Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το οποίο αναθέτει σε
αυτό και την παρακολούθηση των δικτύων.

Εθνικά Θεματικά ∆ίκτυα
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης

Υ.Α. Γ7/115926/20-10-2005

Υ.Α. Γ7/39273/17-04-2006

Έγκριση λειτουργίας
Εθνικών θεματικών
δικτύων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
Εθνικά – Θεματικά ∆ίκτυα
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης

Έως και το σχολικό έτος 2004‐05 στις εγκυκλίους υπήρχαν σαφείς αναφορές σε
περιβαλλοντικούς στόχους. Από το επόμενο έτος η στοχοθεσία διαφοροποιείται. Σύμφωνα
με τη Γ7/105087/5‐10‐2005 «Το πλαίσιο ανάπτυξης ΠΕ και Αγωγής Υγείας και η διαμόρφωση
εκπαιδευτικών δράσεων για τη δεκαετία 2005‐2014 στοχεύουν να καλλιεργήσουν στους
μαθητές μας στάσεις που χαρακτηρίζουν τον ενεργό πολίτη και ταυτόχρονα προωθούν το
άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία μέσω της από κοινού υλοποίησης δράσεων με
κοινωνικούς φορείς». Τα έτη της δεκαετίας της Εκπαίδευσης για την Αειφορία αποκτούν το
καθένα διαφορετικό περιεχόμενο «διερευνώντας τις θεματικές περιοχές των προγραμμάτων
των σχολικών δραστηριοτήτων με έμφαση στην ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση των
γνωστικών πεδίων». Προτείνεται οι μαθητές «να εργαστούν συνθετικά πάνω σε γνωστικές
περιοχές σχετικές με το αντίστοιχο θεματικό έτος και να καταλήξουν σε προτεινόμενες
πρωτοβουλίες και δράσεις της μαθητικής κοινότητας, της τοπικής κοινωνίας ή της
πολιτείας».
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3 Βασικές Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές
Στρατηγικές - Μεθοδολογικό Πλαίσιο Ανάπτυξης
Προγραμμάτων ΕΑΑ
3.1 Μεθοδολογίες Διδασκαλίας Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Οι Κατσακιώρη, Φλογαΐτη και Παπαδημητρίου (2008) εκφράζουν τον προβληματισμό ότι ο
δάσκαλος που διδάσκει Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ανακαλύπτει ότι οι μέθοδοι
διδασκαλίας που πολύ συχνά χρησιμοποιούνται είναι πολύ λίγες και τετριμμένες. Γι' αυτό
τονίζουν την ανάγκη για τον εμπλουτισμό του θεματολογίου των δασκάλων από
μεθοδολογίες διδασκαλίας. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία μεθόδων
και τρόπων διδασκαλίας, διαφορετικών από τους παραδοσιακούς που χρησιμοποιούνται σε
άλλα θεματικά πεδία, που είναι περισσότερο κατάλληλοι για την ΠΕ.
Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει μέσα από τη σχετική βιβλιογραφία και έρευνα το ρόλο των
διάφορων διδακτικών πρακτικών, μεθόδων και μεθοδολογιών και τη χρήση τους στο πεδίο
της εκπαίδευσης. Μια σειρά από διδακτικές προσεγγίσεις χρήσιμες για την υλοποίηση
προγραμμάτων ΠΕ και ΕΑΑ παρουσιάζονται συνοπτικά, καθώς και ένα θεματικό πλαίσιο για
το σχεδιασμό τέτοιων προγραμμάτων. Επίσης, δίνονται κατευθύνσεις για τον τρόπο που
μπορεί να γίνει η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου αποφεύγοντας την παγίδα της
προσφοράς έτοιμων συνταγών.
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι οι εξής:
•
•
•
•
•
•

η επίλυση του προβλήματος
η εκπόνηση εργασίας
η συνεργατική μάθηση
η συζήτηση
το ταξίδι επίσκεψη
το πείραμα

Γενικά, τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν σταδιακά διαφοροποιήσει την οπτική
μέσα από την οποία πραγματεύονται τα περιβαλλοντικά ζητήματα: από πρόβλημα έλλειψης
γνώσης τα πρώτα χρόνια, σε ζήτημα διαμάχης και συμφιλίωσης μεταξύ των συμφερόντων
της φύσης και του ανθρώπου στη συνέχεια έως την επίλυση της διαμάχης μεταξύ των
διαφορετικών ανθρώπινων συμφερόντων σήμερα. Αυτή η εξελικτική πορεία είχε άμεσο
αντίκτυπο στις προσεγγίσεις και τις πρακτικές που έχουν χρησιμοποιηθεί. Τα πρώτα χρόνια
της ΠΕ η μετάδοση επιστημονικών δεδομένων ήταν η συνήθης μέθοδος. Αυτό αναπτύχθηκε
περαιτέρω και συνδυάστηκε με στοιχεία όπως η ενεργή συμμετοχή των μαθητών και η
προσέγγιση της επίλυσης του προβλήματος. Στις μέρες μας, ο χαρακτήρας της διαμάχης που
εντοπίζεται στην προσέγγιση της ΕΑΑ υποδηλώνει μία έμφαση στις συμμετοχικές και
δημοκρατικές διεργασίες που ακολουθούνται για την εξεύρεση ομοφωνίας και αμοιβαίας
κατανόησης.
Όλες αυτές οι μεταμορφώσεις αναδεικνύονται στο έγγραφο της κοινής δήλωσης των
υπουργών περιβάλλοντος κατά το 5ο υπουργικό συνέδριο «Περιβάλλον για την Ευρώπη» με
τίτλο Βασικά Στοιχεία για τη Στρατηγική της UNECE για τη ΕΑΑ (UNECE, 2003 – “Basic Elements
for the UNECE Strategy for Education for Sustainable Development”, Statement of Education
for Sustainable Development by the UNECE Ministers of the Environment, UNECE 5th
Ministerial Conference “Environment for Europe” Kiev, 21-23 May 2003). Το έγγραφο τονίζει
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την σημασία των μεθοδολογιών που εμπλέκουν την ενεργή μάθηση, τη δημιουργική
συζήτηση και την κριτική αντανάκλαση και προτρέπει οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις να
φέρουν μεταξύ άλλων, τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
•

Διδασκαλία και μάθηση προσανατολισμένες στη δράση. Αυτό το χαρακτηριστικό
υποδηλώνει ότι η ΕΑΑ έχει τον απώτερο σκοπό να συνεισφέρει στις αλλαγές που
συντελούνται εντός της κοινωνίας προς την αειφορία. Οι μαθητές θεωρούνται
ενεργητικοί φορείς μεταβολής και επομένως η ΕΑΑ θα πρέπει να βάζει τους ίδιους αλλά
και άλλες αλληλοσυνδεόμενες ομάδες στόχου σε διαδικασία ανάληψης
περιβαλλοντικών δράσεων. Υπάρχουν δύο βασικοί επιδιωκόμενοι στόχοι: να
συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να αναλαμβάνουν δράση, και
να διευκολύνει την πραγματοποίηση αλλαγών προς την αειφορία βραχυπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα.

•

Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές θα μπορούν συνειδητά και
ελεύθερα να προσαρμόζουν την πληροφορία σύμφωνα με τη δική τους κατανόηση στο
πλαίσιο του δικού τους συστήματος αξιών, ενδιαφερόντων και γνώσης. Είναι πολύ
σημαντικό να τονίζεται η σημασία χρήσης μεθόδων που προάγουν τη διεύρυνση του νου
τόσο στους μαθητές όσο και στους δασκάλους κυρίως στα ζητήματα της αειφορίας που
κατεξοχήν εμπλέκουν πολλές διαφορετικές απόψεις και διαστάσεις. Η κριτική σκέψη
προϋποθέτει την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων (π.χ. λογική επεξεργασία της
πληροφορίας, διεξαγωγή λογικών συμπερασμάτων, λήψη αποφάσεων, λογική
αιτιολόγηση κ.α.), και ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κρίσιμος. Η κριτική σκέψη σε
τελική ανάλυση θα πρέπει να είναι δημιουργική σκέψη η οποία θα οδηγεί σε βαθύτερη
κατανόηση και βούληση για ανάληψη δράσης.

•

Δημοκρατικές αρχές και διαδικασίες. Είναι επιτακτικό οι νέοι να συμμετέχουν ενεργά
σε όλα τα επίπεδα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εκτός από τη συνεισφορά τους
ως δεξαμενή σκέψης και ως μοχλός υποστήριξης οι νέοι άνθρωποι συχνά φέρνουν
μοναδικές και αυθεντικές οπτικές και προσεγγίσεις που αξίζει να λαμβάνονται υπόψη.
Για να γίνει αυτό πράξη, τα προγράμματα και οι δραστηριότητες της ΕΑΑ θα πρέπει να
βασίζονται και να προωθούν τις αρχές της δημοκρατίας και να απαιτούν συμμετοχικές
διαδικασίες για την υλοποίηση τους.

•

Ολιστικότητα. Πρόκειται για την πεποίθηση ότι οτιδήποτε φυσικό με κάποιο τρόπο
συνδέεται με όλα τα υπόλοιπα και κάθε τμήμα είναι μέρος του όλου το οποίο είναι πιο
σημαντικό από τα επιμέρους τμήματα που το συνθέτουν. Στο πλαίσιο της ΕΑΑ ο όρος
ολισμός αναφέρεται σε μια κατανόηση όπου οι μαθητές και η διαδικασία μάθησης
εξετάζονται με έναν ολιστικό και συνεκτικό τρόπο.

•

Διεπιστημονική και πολύ-επιστημονική προσέγγιση. Η πολύ-επιστημονικότητα είναι η
ιδιότητα να εξετάζεις ένα ζήτημα μέσα από τη διαφορετική οπτική του κάθε
επιστημονικού πεδίου χωρίς όμως απαραίτητα να τις συνδυάζεις για τη δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου πλαισίου. Η διεπιστημονικότητα είναι η ιδιότητα να εξετάζεις ένα
ζήτημα μέσα από την οπτική που προκύπτει από το συνυπολογισμό και
συνδυασμό/ενοποίηση δύο ή περισσότερων επιστημονικών πεδίων σε ένα
ολοκληρωμένο πλαίσιο.
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•

Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Αφορά στην εφαρμογή
τεχνολογιών πληροφόρησης κατά την εκπαιδευτική διαδικασία προκειμένου να
επιτευχθεί πρόσβαση στην διαθέσιμη πληροφορία και στο εκπαιδευτικό υλικό και να
γίνει κατάλληλη επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση των στοιχείων.

•

Η επίλυση του προβλήματος. Ένα πρόβλημα υπάρχει όταν μία νέα κατάσταση δεν
μπορεί να εξηγηθεί ή ούτε να προβλεφθεί με βάση τις υπάρχουσες αρχές και θεωρίες.
Υπάρχουν πολλά φυσικά, βιολογικά, κοινωνικά, πολιτικά ζητήματα ή προβλήματα που
αφορούν το περιβάλλον, τα οποία πρέπει να λυθούν.
Τα προβλήματα γενικά είναι δύο ειδών: Τα διιστάμενα προβλήματα, με περισσότερες
από μία απαντήσεις και τα συγκεκριμένα προβλήματα, με μόνο μία σωστή απάντηση. Η
λύση των προβλημάτων στην ΠΕ συχνά διαπραγματεύεται με διιστάμενες απαντήσεις,
καθώς οι συνθήκες και οι ανάγκες διαφορετικών τόπων ποικίλλουν. Αυτός ο τύπος
προβλήματος είναι καλύτερος για τη μάθηση των μαθητών, επειδή προσπαθούν να
βρουν περισσότερες από μία πιθανές λύσεις. Τα συγκεκριμένα προβλήματα, όταν
διαπραγματεύονται στην τάξη, συχνά γίνονται ένα παιχνίδι ερωτήσεων με τους μαθητές
που προσπαθούν να βρουν την απάντηση που πιστεύουν ότι περιμένει ο δάσκαλος.
Στη λύση προβλημάτων μπορούν να εφαρμοστούν μαζί η μέθοδος της εξερεύνησης και
η επεξηγηματική μέθοδος. Όταν ο εκπαιδευτικός απλώς οδηγεί τους μαθητές στη
μορφοποίηση και στη λύση ενός προβλήματος χρησιμοποιούνται στρατηγικές
εξερεύνησης. Όταν ο δάσκαλος μορφοποιεί και επιδεικνύει ένα πρόβλημα και μετά ζητά
από τους μαθητές να εφαρμόσουν τις αρχές για να λύσουν ένα απλό αλλά όχι το ίδιο
πρόβλημα, χρησιμοποιείται η επεξηγηματική στρατηγική. Πολύ συχνά οι δάσκαλοι
πρέπει να κάνουν χρήση του συνδυασμού αυτών των δύο. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής
της μεθοδολογίας είναι ότι οι ικανότητες της λύσης προβλημάτων ανεπτυγμένες κυρίως
μέσα από την πρακτική είναι βασικές ικανότητες οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν στον
καθένα. Οι μαθητές οι οποίοι ασχολούνται με τη λύση προβλημάτων μαθαίνουν γενικά
να γίνονται υπεύθυνα, ικανά και δημιουργικά άτομα. Ένας σίγουρος τρόπος για να τους
κάνουμε να μάθουν είναι κάνοντάς τους να αντιδράσουν ενεργά, να συλλέξουν
δεδομένα, να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να οργανώσουν τις πληροφορίες.

•

Η εκπόνηση της εργασίας. Η μέθοδος της εκπόνησης εργασίας περιλαμβάνει τον
σχεδιασμό και την πραγματοποίηση ενός στόχου σχεδίου από ένα άτομο ή μία ομάδα
μαθητών που δουλεύουν μαζί. Η επιλογή του θέματος στο οποίο θα δουλέψουν είναι το
πιο κρίσιμο μέρος, καθώς καθορίζει αν το πρόγραμμα θα είναι ή όχι ολοκληρωμένο και
επιτυχές. Οι λόγοι για την επιλογή ενός θέματος είναι οι ικανότητες και τα ενδιαφέροντα
των μαθητών.
Οι μαθητές μαθαίνουν να λαμβάνουν υπ' όψη τους όχι μόνο τον απαιτούμενο χρόνο
αλλά επίσης και την διάθεση υλικών που χρησιμοποιούνται και την καθοδήγηση από
τους ειδικούς.

•
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Το ταξίδι – επίσκεψη. Το ταξίδι αναφέρεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα μάθησης
που γίνεται από μία ομάδα έξω από την τάξη. Είναι μία μέθοδος διδασκαλίας η οποία
καθιστά δυνατούς τους μαθητές να μαζέψουν εμπειρίες από πρώτο χέρι με υλικά και
φαινόμενα στις αληθινές ή φυσικές τους σχέσεις και διαστάσεις. Τα ταξίδια παίρνουν
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τους μαθητές έξω από την τάξη οπουδήποτε χρειάζεται να παρατηρήσουν πραγματικές
καταστάσεις και να μαζέψουν πραγματικά δεδομένα σε κάποιο θέμα. Εκεί οι μαθητές
μελετούν και παρατηρούν τις αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ φυσικού και κατασκευαστικού
περιβάλλοντος. Η μέθοδος αυτή δεν χρησιμοποιείται μόνο για διδασκαλία αλλά για
παρατήρηση και έρευνα.
Τα ταξίδια που είναι προσεκτικά σχεδιασμένα έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:
· Δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να γίνουν οξείς παρατηρητές
· Λέγεται ότι μόνο εκείνοι που εκτιμούν την ομορφιά του φυσικού τους
περιβάλλοντος θα απασχοληθούν για τη διατήρησή του
· Κάνουν τους μαθητές πιο συμπαγείς στο μυαλό, επιβεβαιώνοντας τη διδασκαλία
στη τάξη, το διάβασμα στη βιβλιοθήκη κλπ.
· Οι μαθητές αυτομάτως παίρνουν ενεργά μέρος στο μάθημα και μαθαίνουν να
γίνονται υπεύθυνα μέλη της ομάδας.

3.2 Διδακτικές Τεχνικές – Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις της ΕΑΑ
Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία προωθεί μια ολιστική προσέγγιση της
παιδαγωγικής διαδικασίας. Αναγνωρίζει την αλληλοσύνθεση και την αλληλεπίδραση μεταξύ
όλων των εκπαιδευτικών διαστάσεων, τόσο στο επίπεδο της πολιτικής, όσο και σε αυτό της
πρακτικής: Το αναλυτικό πρόγραμμα, οι εκπαιδευτικές δομές και οι προβαλλόμενες αξίες, ή
ακόμα κι οι σχέσεις μεταξύ δασκάλων και μαθητών, δεν αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστοί
τομείς αλλά ως ένα ενιαίο σύνολο. Επιπλέον, αξιοποιεί και συνδυάζει όλα τα πεδία της
γνώσης και της ανθρώπινης εμπειρίας (κοινωνικό, αισθητικό, δημιουργικό, γλωσσικό,
λογοτεχνικό, μαθηματικό, ηθικό, φυσικό, επιστημονικό, τεχνολογικό και πνευματικό), ενώ
αντιμετωπίζει το άτομο ως μια ολότητα και στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξή του,
γνωστική, ψυχοκινητική, κοινωνική και ηθική.
Η ΕΑΑ καλλιεργεί τη συστημική σκέψη, την οποία θεωρεί σημαντικό εργαλείο και συνδέεται
με την ικανότητα να εντοπίζει κανείς τις διαφορετικές διαστάσεις των σύνθετων ζητημάτων,
να αναδεικνύει τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και να αναλύει τη σημασία
τους στο πλαίσιο της δομής και της δυναμικής του συστήματος το οποίο συγκροτούν (Sauve
1999, Φλογαΐτη και Δασκολιά, 2004).
Η ολιστική προσέγγιση και η καλλιέργεια της συστημικής σκέψης που πρεσβεύει η ΕΑΑ,
συνδυάζονται με συγκεκριμένες μεθοδολογικές επιλογές στον τρόπο προσέγγισης της
γνώσης. Η διεπιστημονικότητα είναι η μεθοδολογική προσέγγιση που επιτρέπει την
πληρέστερη κατανόηση των πολύπλοκων και σύνθετων ζητημάτων, τα οποία θέτει η
αειφορία. Μέσω της διεπιστημονικότητας, συγκροτούνται συστημικά γνώσεις και
προσεγγίσεις από διαφορετικές επιστημονικές περιοχές και επιτυγχάνεται τελικά η εκ νέου
συγκρότηση της κατακερματισμένης πραγματικότητας, στοιχείο απαραίτητο για τη
διερεύνηση των ζητημάτων του περιβάλλοντος και της αειφορίας (Λιαράκου & Φλογαΐτη,
2007).
Η διαθεματικότητα, δηλαδή η διάρθρωση του προγράμματος γύρω από συγκεκριμένα
θέματα και ζητήματα, είναι όρος απαραίτητος για την άσκηση της διεπιστημονικότητας στο
πεδίο πρακτικής του σχολείου. Η εισαγωγή της διαθεματικότητας αλλάζει τη συνολική λογική
της διδασκαλίας σε σχέση με τις επιστήμες και τη δομή του προγράμματος. Το κέντρο βάρους
δεν είναι πλέον έννοιες που εμπίπτουν στα γνωστικά πεδία των διαφόρων επιστημών. Το
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ενδιαφέρον στρέφεται στη βαθύτερη κατανόηση των σύνθετων ζητημάτων, τα οποία θέτει η
αειφορία. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού αντλούνται οι αναγκαίες γνώσεις από διάφορα
γνωστικά πεδία και επιστήμες, επιστρατεύεται δηλαδή η διεπιστημονικότητα.
Η Φράγκου (2017) υπενθυμίζει ότι το βασικό χαρακτηριστικό της ΕΑΑ είναι ότι πρόκειται για
μια κριτική εκπαίδευση. Επομένως περιλαμβάνει τον κριτικό στοχασμό και τη δράση.
Συνεπώς η κριτική εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, αφενός καλλιεργεί την
ικανότητα για ενδελεχή σκέψη σε σχέση με θέσεις, απόψεις και διαδικασίες που σχετίζονται
με ζητήματα εξουσίας και ελέγχου και αφετέρου ευνοεί μια δέσμευση για δράση
προσανατολισμένη στην κοινωνική αλλαγή για το κοινό καλό και τη δημιουργία μιας
πραγματικά δημοκρατικής κοινωνίας (Green 1990, Giroux 1987, 1988). Παροτρύνει τους
εκπαιδευόμενους να αντιμετωπίζουν την κοινωνία μέσα στην οποία ζουν με κριτική ματιά,
διερευνώντας τις διαφορετικές ιδεολογικές τοποθετήσεις και τις πολιτικές αξίες που δρουν
και διαπλέκονται στην κοινωνία, με σκοπό την κατανόηση, την ερμηνεία και την επίλυση των
σύγχρονων προβλημάτων. Μέσα από τη διαδικασία του κριτικού στοχασμού, εμπλέκει τους
εκπαιδευόμενους στο πεδίο των αξιών, της ιδεολογίας και της πολιτικής, προκειμένου να
κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν κριτικά τα ζητήματα της ανάπτυξης και του
περιβάλλοντος, να νοηματοδοτήσουν την έννοια και τις πρακτικές της αειφορίας και να
αγωνιστούν για την πραγμάτωσή της στην κοινωνία.
Η ΕΑΑ είναι προσανατολισμένη στις αξίες. Η ενσωμάτωση των αξιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία διαρθρώνεται σε πολλαπλά επίπεδα. Οι μαθητές/τριες αφού διδαχθούν για το
φάσμα των κοινωνικών και περιβαλλοντικών αξιών, καθώς και των διαφορετικών ιδεολογιών
και απόψεων, διερευνούν και αναλύουν τον πλουραλισμό των αξιών. Ακολουθεί η κριτική
ανάλυση των διαφορετικών αξιών και η αναγνώριση εκείνων που στηρίζουν την αειφορία.
Στο πλαίσιο της ΕΑΑ, προτείνονται οι αξίες της οικολογικής και κοινωνικής αλληλεγγύης και
δικαιοσύνης προς τους μη προνομιούχους των αναπτυγμένων χωρών, προς τις
αναπτυσσόμενες χώρες του Τρίτου κόσμου, προς τις επόμενες γενιές αλλά και προς όλα τα
έμβια όντα του πλανήτη, της ανεκτικότητας στην διαφορετική άποψη και στις διαφορετικές
πολιτισμικές εκφάνσεις και τέλος αυτή της δημοκρατίας (Φλογαΐτη & Λιαράκου, 2007).
Η ΕΑΑ επίσης στοχεύει μέσα από μαθησιακές εμπειρίες, οι εκπαιδευόμενοι να διεκδικήσουν
τη θέση τους στην κοινωνία, ως ενημερωμένοι, κριτικοί και ενεργοί πολίτες, που θα
αγωνίζονται συλλογικά για την κοινωνική και οικολογική δικαιοσύνη. Παράλληλα, καλλιεργεί
συναισθήματα προσωπικής και συλλογικής δέσμευσης και ικανότητες σχεδιασμού και
δράσεων για αλλαγές στην κοινωνική, εκπαιδευτική και περιβαλλοντική πραγματικότητα. Η
ΕΑΑ, όπως καταλαβαίνουμε, είναι μια εκπαίδευση πολιτική και συνυφασμένη με την
εκπαίδευση για τη δημοκρατία, εκπαίδευση για την ανάπτυξη της ιδιότητας του πολίτη και
την πολιτική συμμετοχή. Στο πλαίσιο της ΕΑΑ, τόσο η έννοια της συμμετοχής όσο και η
δράση, νοούνται κυρίως ως εμπειρία και μάθηση για την ανάπτυξη των σχετικών ικανοτήτων,
στο κοινωνικό, πολιτικό και εκπαιδευτικό πεδίο, με στόχο την κοινωνική αλλαγή.
Η Φράγκου (2017) στη μεταπτυχιακή της διπλωματική εργασία αποτυπώνει με το πλέον
ξεκάθαρο τρόπο τα χαρακτηριστικά, τους σκοπούς & τους στόχους, τις αρχές και τις αξίες της
ΕΑΑ.
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3.2.1 Χαρακτηριστικά της ΕΑΑ
Για να επιτελέσει το σκοπό της, η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία πρέπει να
φέρει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πολλά από αυτά ενυπήρχαν ήδη στην Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση και συνεχίζουν να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μετεξελιγμένη της μορφή.
Σύμφωνα με την UNESCO, τα χαρακτηριστικά της EΠA είναι:
•

Διεπιστημονικότητα και ολιστικότητα

Ο συστημικός, διεπιστημονικός και ολιστικός χαρακτήρας είναι από τα βασικά στοιχεία της
ΕΠΑ σε αντιδιαστολή με τη μεμονωμένη προσέγγιση των ζητημάτων της αφού αυτά
συνδέονται μεταξύ τους, αποτελούν τμήματα ενός ευρύτερου συνόλου και αλληλοεπιδρούν.
•

Προσανατολισμός στις αξίες

Η καλλιέργεια αξιών όπως προκύπτει από όλα τα σχετικά κείμενα είναι από τα πλέον
χαρακτηριστικά στοιχεία στα οποία δίνει έμφαση η ΕΠΑ. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι η πορεία
προς την αειφορία εξαρτάται περισσότερο από την αύξηση της ηθικής υπευθυνότητας παρά
της επιστημονικής μας γνώσης» αναφέρει χαρακτηριστικά ο διευθυντής του προγράμματος
(UNESCO, 1998).
•
•

•
•
•

Κριτική σκέψη και επίλυση προβλήματος
Πολλαπλές μέθοδοι: λέξη, τέχνη, δράμα, συζήτηση, εμπειρία και άλλες διαφορετικές
παιδαγωγικές στρατηγικές που διαμορφώνουν τις διαδικασίες. Η μάθηση δεν
βασίζεται μόνο στη μετάδοση της γνώσης, αλλά σε μια προσέγγιση όπου
εκπαιδευτικοί και μαθητές εργάζονται από κοινού για να την αποκτήσουν και
παίζουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος των εκπαιδευτικών τους
θεσμών.
Συμμετοχική λήψη αποφάσεων
Δυνατότητα εφαρμογής
Τοπικά επικεντρωμένη: Εξετάζει τόσο τοπικά, όσο και παγκόσμια ζητήματα και
χρησιμοποιεί τη γλώσσα που χρησιμοποιούν συνήθως οι εκπαιδευόμενοι.

3.2.2 Σκοποί και Στόχοι της ΕΑΑ
Βασικός στόχος της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία είναι η διάπλαση
αυτόνομων και ενεργών πολιτών, οι οποίοι:
•

•

•
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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
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προσδιορίζοντας αυτόνομα το παρόν τους και επαγρυπνώντας για το μέλλον των
γενεών που θα έρθουν (Φλογαΐτη, 2006).

3.2.3 Αρχές της ΕΑΑ
Σύμφωνα με την UNESCO-UNEP και UNECE, οι γενικές αρχές της Εκπαίδευσης για την
Αειφόρο Ανάπτυξη, παραπέμπουν σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, καθώς και σε
στάσεις και συμπεριφορές. Τα παραπάνω εξειδικεύονται σε διδακτικούς και μαθησιακούς
στόχους, σχετικούς με την αειφόρο ανάπτυξη, μέσω της οποίας, οι ανάγκες των γενεών του
παρόντος, ικανοποιούνται χωρίς να υποσκάπτονται οι δυνατότητες των μελλοντικών γενεών
να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.
Οι εκπαιδευτικές – μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την
αειφορία, στοχεύουν στη δημιουργία ενεργών πολιτών που θα διέπονται από αρχές που
σέβονται:
• Τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες, δηλαδή του δικαιώματος όλων των ανθρώπων και των
κοινωνιών στην πρόσβαση σε φυσικούς πόρους για την επιβίωση και την ποιότητα ζωής,
μέσα στη φέρουσα ικανότητα του πλανήτη.
• Τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες εξασφαλίζουν την
πρόσβαση στη συμμετοχική δημοκρατία.
• Την αλληλεξάρτηση / αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των
συμπεριλαμβανομένης της ανθρώπινης μέσα στα φυσικά συστήματα.

μορφών

ζωής,

• Την αναγνώριση ότι η παραγωγή ή η κατανάλωση ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας, σε ένα
μέρος του πλανήτη, εξαρτάται από τους φυσικούς πόρους σε άλλα μέρη του πλανήτη και ότι
αυτό δημιουργεί δυναμικές ευκαιριών αλλά και απώλειες περιβαλλοντικών, κοινωνικών και
οικονομικών στοιχείων σε άλλα σημεία της τοπικής - παγκόσμιας αλυσίδας.
• Το οικολογικό αποτύπωμα, δηλαδή της έκτασης γης και των φυσικών πόρων που
καταναλώνονται από ένα άτομο, μία κοινότητα ή έναν πληθυσμό, καθώς και των επιπτώσεών
τους στο περιβάλλον και κυρίως στην εξάντληση των πόρων και στη ρύπανση ή τη μόλυνση.
• Την αρχή της πρόληψης, δηλαδή της γνώσης των συνεπειών στο περιβάλλον από
ανθρώπινες δραστηριότητες.

3.2.4 Αξίες της ΕΑΑ
Η έννοια της αειφορίας απαντά σε μια διττή ανάγκη: την εξαφάνιση της φτώχειας και τη
διατήρηση των φυσικών πόρων, για να εγγυηθούμε την κοινωνική δικαιοσύνη και την
ευημερία στις παρούσες και τις μελλοντικές γενεές.
Σημαντικότερη αξία που διακατέχει την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την αειφορία,
είναι η αξία της αλληλεγγύης που μπορεί να διασφαλίσει πρωταρχικά δικαιώματα όπως την
ελευθερία, την ισότητα και την οικολογική βιωσιμότητα. Η αλληλεγγύη θεωρείται στην εποχή
μας, η αξία εκείνη που θα οδηγήσει στην έξοδο από τη σύγχρονη οικολογική και κοινωνική
κρίση. Αυτή συνυπάρχει με αξίες όπως της αυτονομίας, αυτοπροσδιορισμού και
υπευθυνότητας όπως επίσης δημοκρατικών διαδικασιών και σεβασμού για τη ζωή και τον
πλουραλισμό (Φλογαΐτη, 2006).
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Ο πλουραλισμός υποδεικνύει με τη σειρά του την αξία της ανεκτικότητας, ώστε η
αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης να επέλθει μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες,
το διάλογο και την ελεύθερη επιλογή και όχι με την επιβολή και τον καταναγκασμό.
Ανεκτικότητα σημαίνει αναγνώριση και σεβασμό της διαφορετικότητας των ατόμων, των
κοινωνιών και των πολιτισμών και επιδίωξη συνεργασίας για την από κοινού εξεύρεση
λύσεων στα περιβαλλοντικά ζητήματα σε μια ισότιμη βάση (Goffin, 1997).
Στο πλαίσιο των αξιών της αειφορίας κεντρική θέση επίσης κατέχει ο σεβασμός. Πιο
συγκεκριμένα, η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία προωθεί τον:
•
•
•
•

Σεβασμό στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα όλων των ανθρώπων σε όλο τον
κόσμο και τη δέσμευση για κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη για όλους.
Σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα των επόμενων γενεών και τη δέσμευση για
διαγενεακή υπευθυνότητα.
Σεβασμό και φροντίδα για την κοινότητα της ζωής σε όλη την ποικιλότητά της, που
συνεπάγεται την προστασία και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων της Γης.
Σεβασμό στην πολιτιστική ποικιλότητα και τη δέσμευση να οικοδομηθεί τοπικά και
παγκόσμια ένας πολιτισμός της ανεκτικότητας, της μη βίας και της ειρήνης (UNESCO
2005).

Η διδασκαλία αυτών των αξιών, σκοπεύει στη δημιουργία πολιτών που θα προσβλέπουν και
θα αγωνίζονται για κοινωνική χειραφέτηση και αλλαγή, ενώ θα αντιμάχονται κάθε
προσπάθεια χειραγώγησης και τυφλής υπακοής τους.

3.3 Τα Βραβεία ως Πρακτική Εφαρμογής Προγραμμάτων ΕΑΑ
Η σημασία των διαγωνισμών και της απονομής περιβαλλοντικών βραβείων που
προορίζονται για τα σχολεία δεν θα πρέπει να παραβλέπεται ή να υποβιβάζεται, ειδικά
δεδομένης της συνεχόμενης υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της διαπίστωσης του
εξαιρετικά σημαντικού ρόλου που η σημερινή γενιά μαθητών θα διαδραματίσει στην
προστασία του περιβάλλοντος. Η επινόηση ελκυστικών, κατάλληλων και επιτυχημένων
διαγωνισμών και βραβείων για τα σύγχρονα σχολεία και τους μαθητές τους δε θα πρέπει να
θεωρείται εύκολη υπόθεση γιατί θα πρέπει να έχουν καινοτόμο χαρακτήρα, να είναι
διασκεδαστικά και παιδαγωγικά και τέλος θα πρέπει να έχουν πρακτική αξία για τους
συμμετέχοντες.
Τα βραβεία μπορούν να συνεισφέρουν στις παρακάτω πολύ σημαντικές διεργασίες:
•

•

•
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Ενδυνάμωση των μαθητών. Οι μαθητές που συμμετέχουν έρχονται σε άμεση επαφή
με τις αμεσοδημοκρατικές και συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ο
διαγωνισμός δίνει με βιωματικό τρόπο την ευκαιρία στους μαθητές να μάθουν πώς
να είναι ενεργά μέλη της κοινότητας (σχολικής τώρα, της ευρύτερης αργότερα), και
πως μπορούν να συνεισφέρουν στην καλυτέρευση του σχολείου τους αλλά και της
κοινωνίας γενικότερα.
Βελτίωση και εμπλουτισμός της διδακτικής ύλης και του εκπαιδευτικού
προγράμματος. Οι διαγωνισμοί είναι πολύ αποτελεσματικός τρόπος ενσωμάτωσης
της ΕΑΑ στη διδακτική ύλη με δημιουργικό, συμμετοχικό και βιωματικό τρόπο.
Βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος του σχολείου. Οι δράσεις που
απαρτίζουν ένα πρόγραμμα που συμμετέχει σε ένα περιβαλλοντικό διαγωνισμό
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•

•
•

•

•

•

μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, την
ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών, την προστασία και αύξηση της βιοποικιλότητας.
Θετική επίδραση στην ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών και στη συμπεριφορά
τους γενικότερα. Η εκπόνηση ενός προγράμματος ΕΑΑ αποδεδειγμένα προσφέρει
ακαδημαϊκά οφέλη και έχει θετική επίδραση στη διαμόρφωση του χαρακτήρα. Για
παράδειγμα μια Έκθεση για το θεσμό των Eco-Schools έδειξε τη θετική σχέση μεταξύ
του προγράμματος και της καλής συμπεριφοράς των μαθητών.
Κίνητρα για μαθητές και παιδαγωγούς. Το βραβείο αναγνωρίζει και επιβραβεύει
την προσπάθεια τόσο των μαθητών όσο και των δασκάλων τους.
Θετική εικόνα του σχολείου. Η απόκτηση ενός περιβαλλοντικού βραβείου μπορεί να
αποτελέσει αφορμή για την ανάδειξη της αποτελεσματικής δουλειάς που κάνει ένα
σχολείο στους γονείς τωρινών και μελλοντικών μαθητών, στην τοπική κοινότητα και
στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, και αφήνει μια καλή παρακαταθήκη στους
επόμενους μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Δημιουργία δεσμών με την τοπική κοινότητα. Τα μέλη της τοπικής κοινωνίας, οι
τοπικές αρχές, οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί και οι τοπικές επιχειρήσεις συνήθως
ενδιαφέρονται να συνδράμουν από την πλευρά τους στις προσπάθειες του σχολείου
να κερδίσει ένα περιβαλλοντικό βραβείο κάτι που αποτελεί θαυμάσια ευκαιρία για
τα σχολεία να αξιοποιήσουν την ντόπια τεχνογνωσία και πόρους.
Ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Καλλιεργείται μια θετική
νοοτροπία μεταξύ των μαθητών και της κοινότητας για το περιβάλλον. Οι εργασίες
και η θεματολογία ενσωματώνονται στη διδακτική ύλη με αποτέλεσμα να αυξάνεται
η γνώση για τα περιβαλλοντικά θέματα, και η πληροφόρηση και ενεργοποίηση όλου
του σχολείου και την τοπική κοινότητα είναι μέρος της όλης διαδικασίας.
Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων. Πολλές δράσεις έχουν ως αποτέλεσμα την
καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και κατ’ επέκταση τον περιορισμό των
δαπανών.

3.3.1 Ελληνικά Παραδείγματα Περιβαλλοντικών Βραβείων για Σχολεία
Σήμα Αειφόρου Σχολείου (οργάνωση: Αειφόρουμ)
Το Σήμα Αειφόρου Σχολείου είναι μια πιστοποίηση που δίνεται σε όποιο σχολείο αποφασίσει
να στραφεί συνολικά προς την αειφορία, υλοποιώντας δραστηριότητες που υπαγορεύονται
από τους Δείκτες Αειφόρου Σχολείου, αφού οι προσπάθειές του εξεταστούν και αποδειχτεί
ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια.
Είναι μια προαιρετική διαδικασία, χωρίς οικονομικό κόστος, χωρίς άλλες δεσμεύσεις, χωρίς
ανταγωνισμό με άλλα σχολεία.
Κάθε σχολείο έχει ένα βαθμό αειφορίας και τα σχολεία έχουν πιθανώς μεταξύ τους
σημαντικές διαφορές ως προς αυτό το χαρακτηριστικό. Η συμμετοχή στη διαδικασία
πιστοποίησης είναι μια ενδογενής προσπάθεια αυτοβελτίωσης σε όλα τα πεδία της σχολικής
λειτουργίας και έχει αποδειχτεί εξαιρετικά πετυχημένη και αποτελεσματική.
Ελάχιστη διάρκεια δραστηριοποίησης του σχολείου, προκειμένου αυτό να αιτηθεί
πιστοποίησης, είναι οι 7 μήνες για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι 8 για
της πρωτοβάθμιας. Έτσι, κάθε σχολείο που επιθυμεί να πιστοποιηθεί με το Σήμα Αειφόρου
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Σχολείου, θα πρέπει να ξεκινά τις δράσεις του περίπου από τον Οκτώβριο και να ζητά την
πιστοποίηση από τον Μάιο μέχρι τον Ιούνιο, ανάλογα με τη βαθμίδα.
Σύμφωνα με το πανελλήνιο συνέδριο με τίτλο «Όψεις του Αειφόρου Σχολείου» που διεξήχθη
στις 14 & 15 Οκτωβρίου 2017 στον Πειραιά από τον απολογισμό του θεσμού τα τρία χρόνια
του Βραβείου και στα άλλα τόσα του Σήματος Αειφόρου Σχολείου, συνολικά 600 σχολεία
στην Ελληνική επικράτεια συμμετείχαν και έλαβαν το σήμα.

Βραβείο Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου (οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και
Πολιτισμού)
Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού διέδωσε την ιδέα του Αειφόρου Σχολείου
μέσα από το Βραβείο του Αειφόρου σχολείου (ΒΑΣ), σε μία πρώτη τριετή φάση. Αποδείχθηκε
όμως στην πράξη ότι η υπόθεση ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ είναι μια σύνθετη υπόθεση και είναι
δύσκολο να υπηρετηθεί μόνο μέσα από ένα βραβείο. Η διαδικασία αλλαγής της κουλτούρας
του σχολείου απαιτεί μελέτη και παρακολούθηση, αφορά όλο το σχολείο και περνάει
προπάντων μέσα από την αλλαγή των σχέσεων μεταξύ των μελών του, οπότε η παιδαγωγική
ομάδα της ΕΛΛΕΤ ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη μετεξέλιξη του Βραβείου Αειφόρου
Σχολείου σε πρόγραμμα με τίτλο: ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι
συμμετέχουμε.
Το Συμβούλιο που είναι υπεύθυνο για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ελληνικής
Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού επεξεργάστηκε ένα σχέδιο για το Αειφόρο Σχολείο
και το καταθέτει στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην ελληνική κοινωνία για την
υποστήριξη της ενοποίησης των δράσεων στο σχολείο κάτω από το όραμα του Αειφόρου
Σχολείου. Για το σκοπό αυτό έχει συγγράψει έναν οδηγό για το Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο,
στον οποίο προτείνει να αναπτύσσονται οι δράσεις για το χτίσιμο του ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ, να εκτείνονται σε οκτώ πυλώνες αειφορίας. Ουσιαστικά οι πυλώνες αυτοί
αγκαλιάζουν όλους τους τομείς που ενεργοποιείται ένα σχολείο.
Οι οκτώ πυλώνες της αειφορίας στο Σχολείο φαίνονται παρακάτω:
1ος Πυλώνας της Αειφορίας στο Σχολείο: Δημοκρατία και συμμετοχή στο σχολείο.
2ος Πυλώνας της Αειφορίας στο Σχολείο: Η βελτίωση του πλαισίου μάθησης.
3ος Πυλώνας της Αειφορίας στο Σχολείο:. Η προαγωγή του πολιτισμού και των τεχνών στο
σχολείο.
4ος Πυλώνας της Αειφορίας στο Σχολείο: Το αειφορικό κτίριο και η αύξηση της
βιοποικιλότητας στο σχολείο.
5ος Πυλώνας της Αειφορίας στο Σχολείο: Η πολιτική για την εξοικονόμησης ενέργειας και τις
μετακινήσεις από και προς το σχολείο.
6ος Πυλώνας της Αειφορίας στο Σχολείο: Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων
(νερό, υλικά και απορρίμματα).
7ος Πυλώνας της Αειφορίας στο Σχολείο: Η προαγωγή της υγείας στο σχολείο.
8ος Πυλώνας της Αειφορίας στο Σχολείο. Από την τοπική στην πλανητική κλίμακα.
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Οικολογικό Σχολείο (οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης)
Το Πρόγραμμα αποτελεί διεθνές δίκτυο, ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1995 και απευθύνεται σε
σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας
Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων με συντονιστικό φορέα τη Διεύθυνση Β'Βάθμιας
Εκπαίδευσης B’ Αθήνας και εθνικό χειριστή, από το 1995, την Ελληνική Εταιρία Προστασίας
της Φύσης (ΕΕΠΦ). Σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων έχουν τη δυνατότητα να
συμμετάσχουν. Στη χώρα μας συμμετέχουν 205 σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018 και
έχουν βραβευτεί 387 σχολεία από την έναρξη λειτουργίας του Δικτύου.
Διεθνής συντονιστής του δικτύου είναι το FEE (Foundation for Environmental Education Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης).
Εθνικός χειριστής του Προγράμματος για την Ελλάδα από το 1995 είναι η Ελληνική Εταιρία
Προστασίας της Φύσης.
Υποστηρικτής του προγράμματος στην Ελλάδα ήταν για το 2016-2018 το Ίδρυμα JOHN S.
FAFALIOS FOUNDATION.
Διεθνής ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.ecoschools.global/
Ο στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η αλλαγή στάσης
των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, μέσα από συμμετοχικές
διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή των δράσεων, ώστε
τα σχολεία να γίνουν κοινότητες αειφορικής συμβίωσης σε παιδαγωγικό αλλά και πρακτικό
επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται με την διαμόρφωση και την εφαρμογή του «Οικοκώδικα» (ένα
σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς), καθώς και την εφαρμογή ενός
Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης (αφορά τον περιβάλλοντα σχολικό χώρο και την
μετατροπή του σε καθαρό, όμορφο, ανθρώπινο και φιλικό).
Το Πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία» απευθύνεται σε ολόκληρη την σχολική κοινότητα
(μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, εργαζόμενους στις σχολικές μονάδες) και έχει σχεδιαστεί
ώστε να ενθαρρύνει όλο το σχολείο να κινητοποιηθεί και να αναλάβει δράση για το
περιβάλλον. Ενθαρρύνει, επίσης, την συνεργασία μεταξύ μαθητών, καθηγητών, γονέων και
της τοπικής κοινωνίας για την επίτευξη αποτελεσματικότερης περιβαλλοντικής δράσης.
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4 Βασικές Γνώσεις για τους Υδατικούς Πόρους και Καλές
Πρακτικές Χρήσης
Η παρούσα πιλοτική δράση του έργου με τίτλο «Best Water Use / BEST-U», που υλοποιείται
στο πλαίσιο του προγράμματος «Interreg V-A Cooperation Programme GREECE-BULGARIA
2014-2020» αφορά στη βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων στις σχολικές
μονάδες και η ευαισθητοποίηση των σχολικών κοινοτήτων.
Ο σκοπός της δράσης είναι να συμβάλλει στη δημιουργία αίσθησης υπευθυνότητας μεταξύ
των παιδιών που πηγαίνουν σε παιδικούς σταθμούς και των παιδαγωγών τους σχετικά με
την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος και τις βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης του.
Ο σκοπός αυτός πρόκειται να επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας κινήτρων και ενός
υποστηρικτικού μηχανισμού για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου
προγράμματος από τους παιδικούς σταθμούς, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης των μαθητών. Τα παιδιά θα συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια να
αποδείξουν ότι χρησιμοποιώντας απλούς τρόπους και υιοθετώντας πιο υπεύθυνη
συμπεριφορά, όλοι μπορούν να μειώσουν τη σπατάλη ύδατος. Οι μαθητές είναι αυτοί, που
στη συνέχεια, θα ευαισθητοποιήσουν το υπόλοιπο σχολείο και τους γονείς τους.
Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος και καθοριστικής
σημασίας για την επιτυχία του είναι η επαρκής κατανόηση της σημασίας των υδατικών
πόρων και της ανάγκης για την προστασία τους. Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται
κάποια βασικά στοιχεία για τα προβλήματα διαχείρισης νερού που αντιμετωπίζει η
ανθρωπότητα καθώς και στοιχεία για τον τοπικό χαρακτήρα που έχουν στη χώρα μας.
Κατόπιν, αναφέρονται οι Καλές Πρακτικές χρήσης νερού στον κτηριακό τομέα που έχουν
καταγραφεί ήδη σε άλλες δράσεις του BEST-U και οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν έναν
εγχειρίδιο για αντίστοιχες δράσεις στους παιδικούς σταθμούς.

4.1 Διαστάσεις των Παγκόσμιων Προβλημάτων που Συνδέονται µε το Νερό
Η έλλειψη, καθώς και η κακή ποιότητα νερού συνεχίζουν να θεωρούνται από τα
µμεγαλύτερα προβλήματα της εποχής µας. Η Έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για
την ανάπτυξη των παγκόσμιων υδατικών πόρων (WWAP, 2019) παρουσιάζει την κρίσιμη
κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι υδατικοί πόροι του πλανήτη.
Η χρήση του νερού συνεχίζει να αυξάνεται παγκοσμίως κατά 1% ετησίως από το 1980 και
προβλέπεται να συνεχίσει έτσι έως το 2050. Αυτή η σταθερή αύξηση κυρίως οφείλεται στη
διογκούμενη ζήτηση των υπό ανάπτυξη χωρών και των ανερχόμενων οικονομιών (μολονότι
η κατά κεφαλή χρήση σε αυτές τις χώρες είναι ένα μικρό ποσοστό από αυτή στις
αναπτυγμένες χώρες). Η γεωργία (άρδευση, κτηνοτροφία, υδατοκαλλιέργειες) υπεύθυνη για
το 69% της παγκόσμιας χρήσης είναι με μεγάλη διαφορά ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού.
Η βιομηχανία (περιλαμβάνει και τη παραγωγή ενέργειας) είναι υπεύθυνη για το 19% και τα
νοικοκυριά για το 12%.
Πάνω από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε χώρες που αντιμετωπίζουν υψηλή πίεση στα
αποθέματα του νερού. Μολονότι η μέση πίεση στους υδατικούς πόρους είναι 11%, σε 31
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χώρες η πίεση κυμαίνεται από 25% έως 70%, ενώ 22 χώρες αντιμετωπίζουν τεράστια πίεση
στους υδατικούς τους πόρους (πάνω από 70%).
• Πάνω από 6.000 παιδιά πεθαίνουν καθημερινά από ασθένειες που σχετίζονται µε την
έλλειψη ή την κακή ποιότητα του νερού.
• 1,2 δισεκατοµµύρια άνθρωποι, δηλαδή σχεδόν ο ένας στους πέντε κατοίκους, δεν έχουν
καθαρό νερό να πιούν.
• Κάθε στιγμή τα µισά κρεβάτια των νοσοκομείων καταλαμβάνονται από ασθενείς, που
υποφέρουν από ασθένειες που σχετίζονται µε το νερό.
• Στην Κίνα, Ινδία και Ινδονησία, εξαιτίας των ασθενειών διάρροιας πεθαίνει διπλάσιος
αριθμός ανθρώπων σε σχέση µε αυτούς από AIDS.
• Με τη συνέχιση των σημερινών τάσεων, µέσα στα επόμενα είκοσι χρόνια αναδένεται ότι
οι µισοί περίπου άνθρωποι (3,5 δισεκατοµµύρια) θα ζουν σε χώρες, που αντιμετωπίζουν
προβλήματα µε το νερό.
• Πολλοί άνθρωποι, κυρίως γυναίκες, στην Αφρική και αλλού πρέπει να περπατάνε πολλές
ώρες κάθε µέρα για να κουβαλήσουν το νερό που πίνουν.
Σύμφωνα µε την Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών «Νερό για τη Ζωή, Νερό για τους Ανθρώπους»
(2003), οι 263 διεθνείς διασυνοριακές λεκάνες απορροής, που καλύπτουν το 45% της
επιφάνειας της ξηράς κι επηρεάζουν το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού σε 145 κράτη
µπορεί να αποτελέσουν αιτία συγκρούσεων για το νερό. Στις περισσότερες περιοχές υπάρχει
ακόμα αρκετό νερό για να καλύψει τις ανάγκες όλων, δεν γίνεται, όμως, σωστή χρήση και
διαχείριση του υπάρχοντος νερού. Συχνά, µεγάλες ποσότητες νερού δεσμεύονται σε
υδροβόρες καλλιέργειες ειδών που προορίζονται για εξαγωγή. Ιδιαίτερα στις χώρες, όπου η
ζήτηση αυξάνει µε ρυθμό εξαιρετικά µεγάλο, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολύ νερό
σπαταλιέται ή χρησιμοποιείται αναποτελεσματικά. Και σε περιοχές, όμως, µε µικρό ρυθμό
ανάπτυξης, όπως στην Ινδία, η ποσότητα νερού που καταναλώνεται στους ορυζώνες είναι
πολλαπλάσια από αυτή που µπορεί να αναπληρωθεί από τη φύση.
Όπως επισημαίνει και το Δίκτυο Μεσόγειος S.O.S. μέσα στο εκπαιδευτικό πακέτο του πακέτο
«Εξοικονόμηση νερού» οι απώλειες σε νερό λόγω διαρροών, παράνομων συνδέσεων και
σπατάλης αντιπροσωπεύει σε κάποιες χώρες το 50% του πόσιμου νερού. Σημαντικό είναι το
γεγονός ότι από το διαθέσιμο γλυκό νερό, περίπου το 70% χρησιμοποιείται
αναποτελεσματικά στη γεωργία, καθώς το 60% αυτού χάνεται λόγω εξάτμισης ή κατείσδυσης
στους υπόγειους υδροφορείς. Επιπλέον, το 90% των αποχετευτικών και το 70% των
βιομηχανικών λυμάτων σε ένα µεγάλο αριθμό χωρών – συνήθως των πιο φτωχών καταλήγουν στο περιβάλλον χωρίς επεξεργασία, επιβαρύνοντας µε τον τρόπο αυτό τα
αποθέματα γλυκού νερού και προκαλώντας προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων.
Η υποβάθμιση των υγροτόπων ως αποτέλεσμα µόλυνσης και ρύπανσης των νερών,
επέκτασης των γεωργικών, τουριστικών και αστικών δραστηριοτήτων είναι από τις κύριες
αιτίες της ραγδαίας µείωσης της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο τις τελευταίες
δεκαετίες. Ενώ ο ρυθμός απώλειας ειδών ήταν της τάξης του ενός έως τριών ειδών το χρόνο
για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες σημειώνονται απώλειες 1000
ειδών το χρόνο.

37

Ενότητα Α 4.2 - Η Διαχείριση του Νερού στις Περιοχές της Μεσογείου

Ως φυσική πίεση στο νερό ορίζεται το ποσοστό της συνολικής ποσότητας που χρησιμοποιείται από τους βασικούς
παραγωγικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών αναγκών νερού, επί της συνολικής
ποσότητας των ανανεώσιμων υδατικών πόρων (γλυκό νερό)
Εικόνα 4. Παγκόσμια κατανομή της φυσικής πίεσης στο διαθέσιμο νερό. Πηγή: Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών «Νερό για τη
Ζωή, Νερό για τους Ανθρώπους» (2003)

4.2 Η Διαχείριση του Νερού στις Περιοχές της Μεσογείου
Από έλλειψη και ακατάλληλη διαχείριση του νερού υποφέρει έντονα και η Μεσόγειος
(Σκούλλος και άλλοι, 2003). Συγκεκριμένα, το 80% του πληθυσμού των µεσογειακών χώρων
έχει πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, αν και πολλές περιοχές προμηθεύονται πόσιμο
νερό από άλλες πόλεις ή καταφεύγουν σε εμφιαλωμένο νερό (µεταξύ άλλων περιοχές της
Ελλάδας, όπως η Κόρινθος και τα νησιά του Αιγαίου). Μεταξύ, όμως, του αγροτικού
πληθυσμού των νότιων ακτών της Μεσογείου, µόνο το 60% του πληθυσμού έχει πρόσβαση
σε ασφαλές πόσιμο νερό.
Σε πολλές περιοχές, που δεν αντιμετωπίζουν ακόμα προβλήματα ακραίας έλλειψης νερού, η
ζήτησή του είναι µέγιστη το καλοκαίρι, όταν η διαθεσιμότητά του στη φύση είναι η ελάχιστη.
Συχνά, σε περιοχές µε µικρή διαθεσιμότητα νερού, υπάρχει µεγάλη ζήτηση, εξαιτίας
αυξημένου πληθυσμού ή/ και έντονων οικονομικών δραστηριοτήτων (π.χ. τουρισμός,
εντατικά αρδευόμενες περιοχές κ.ά.). Στη σημερινή εποχή πίνουμε ή χρησιμοποιούμε
καθημερινά στον βιομηχανικό κόσμο για µαγείρεµα 2-3 λίτρα νερού, κατ’ άτοµο, ενώ πάνω
από 145 λίτρα καταναλώνονται αντίστοιχα στην τουαλέτα, το µπάνιο, την περιποίηση του
σώματος, το πλύσιμο ρούχων ή πιάτων, την καθαριότητα του σπιτιού, το πότισα των
λουλουδιών. Από το 1950 µέχρι σήμερα, έχει υπερ-τριπλασιαστεί η παγκόσμια κατανάλωση
νερού, αναπτυσσόμενη µε διπλάσιους τουλάχιστον ρυθμούς, απ΄ ότι η αύξηση του
πληθυσμού. Η προσφορά, όμως, του νερού δεν είναι δεδομένη, έχει κάποια ανώτερα όρια.
Είναι αναγκαία, λοιπόν, η σωστή, βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων.
Μια βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων είναι αναγκαία στη Ν. Ευρώπη και τη
Μεσόγειο, µια και τα πράγματα αναδένεται ότι θα χειροτερέψουν και άλλο, αφού όλοι οι
ειδικοί επιστήμονες συμφωνούν ότι µια από τις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος στη
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Μεσόγειο είναι η σημαντική µείωση των βροχοπτώσεων και η αύξηση της µέσης
θερμοκρασίας, που θα προξενήσουν µείωση των διαθέσιμων υδατικών πόρων. Σύμφωνα µε
µελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό “Science”, η µεσογειακή
λεκάνη εμφανίζεται ως η πλέον ευάλωτη στην υπερθέρμανση του πλανήτη, εξαιτίας της
αλλαγής του παγκόσμιου κλίματος και οι συνέπειες θα είναι µεταξύ άλλων η µείωση των
βροχοπτώσεων και η αύξηση της µέσης θερμοκρασίας.

4.3 Καλές Πρακτικές Οικιακής Χρήσης Νερού
Η εμπειρία στην ανάπτυξη και την εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης νερού τις
τελευταίες δεκαετίες έχει οδηγήσει σε ένα μεγάλο όγκο γνώσης τόσο στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ
όσο και στις χώρες της υπόλοιπης Αμερικής αλλά και στις Ασιατικές χώρες. Αυτή η γνώση σε
συνδυασμό με την εμπειρία, την έρευνα και την ανάλυση έχει ως αποτέλεσμα τη
διαμόρφωση «Καλών Πρακτικών» (γνωστές και ως καλές πρακτικές διαχείρισης), οι οποίες
είναι μέτρα και πολιτικές σχεδιασμού, διαχείρισης και αποδοτικότητας χρήσης νερού
σχεδιασμένα να αποφέρουν αποδεδειγμένη εξοικονόμηση νερού και βελτιωμένη διαχείριση
νερού.
Στον Οδηγό Καλών Πρακτικών, που συστήθηκε ειδικά για τις ανάγκες του έργου Best-U, οι
Καλές Πρακτικές (ΚΠ) έχουν σχεδιασθεί για να υποστηρίξουν τους χρήστες του νερού όλων
των μεγεθών να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά προγράμματα
εξοικονόμησης νερού που συντελούν σε πραγματικές μειώσεις της κατανάλωσης αλλά και
στην γενικότερη βελτίωση της κατάστασης των υδάτων.
Μια ΚΠ αποσκοπεί στο να εμπεριέχει ένα ευρύ φάσμα δράσεων και ενεργειών και αυτές που
παρουσιάζονται σε αυτόν τον οδηγό σχετίζονται όχι μόνο με τη διαχείριση του νερού αλλά
με όλες τις πτυχές της χρήσης του. Από τις ΚΠ που περιλαμβάνονται στον Οδηγό
παρατίθενται εκείνες που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, εύκολα και χωρίς ιδιαίτερο
κόστος από σχολικές μονάδες και οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές και
δυνατότητες βελτίωσης της χρήσης του νερού. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται λίστες ΚΠ για
τους υπαίθριους χώρους των παιδικών σταθμών, τις τουαλέτες, τις κουζίνες και του δικτύου
ύδρευσης τους.

4.3.1 ΚΠ χρήσης νερού στους εξωτερικούς χώρους των παιδικών σταθμών
• χρήση φυτών προσαρμοσμένα στις τοπικές κλιματικές συνθήκες όπου αυτό είναι
εφικτό
• περιορισμός της χρήσης του χλοοτάπητα ή άλλων φυτών που απαιτούν τακτικό
πότισμα
• χρήση φυτικού υπολείμματος γύρω από τα φυτά για ελαχιστοποίηση της εξάτμισης
του νερού και για έλεγχο των ζιζανίων
• εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης στάγδην
• προσαρμογή του προγράμματος ποτίσματος ανά εποχή και επιλογή πρωινών ή
βραδινών ωρών για ελαχιστοποίηση της απώλειας νερού λόγω εξάτμισης και αέρα
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• Ρύθμιση των ψεκαστήρων για την αποφυγή ρίψης νερού σε άλλες επιφάνειες όπως
πλακόστρωτα κ.α.
• Εγκατάσταση συστήματος συλλογής του βρόχινου νερού για χρήση στο πότισμα
• Εξέταση της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης νερού για αρδευτικές ανάγκες

4.3.2 ΚΠ χρήσης νερού στις τουαλέτες των παιδικών σταθμών
• Επιδιόρθωση διαρροών σε καζανάκια και βρύσες που προκαλούν σπατάλη
τεράστιων ποσοτήτων νερού
• Αντικατάσταση των παλιών βρυσών με καινούργιες χαμηλότερης ροή και στις
τουαλέτες των παλιών καζανακίων με νέου τύπου που έχουν διπλό σύστημα
ξεπλύματος
• Τοποθέτηση στις βρύσες ακροφύσιων εξοικονόμησης νερού
• Δοκιμή εξαρτημάτων μείωσης της ποσότητας νερού ξεπλύματος στα καζανάκια
• Προτροπή των παιδιών και του προσωπικού όταν κάνουν χρήση των νιπτήρων να
κλείνουν τις βρύσες για όση ώρα δε χρειάζονται νερό
• Τοποθέτηση πινακίδων που προωθούν πρακτικές εξοικονόμησης νερού

4.3.3 ΚΠ χρήσης νερού στις κουζίνες των παιδικών σταθμών
• Εγκατάσταση συσκευές που είναι αποδοτικές στη χρήση νερού για τις οποίες ίσως
να υπάρχει επιδότηση
• Επισκευή των συσκευών με διαρροή ή αντικατάσταση τους με καινούργιες
χαμηλότερης κατανάλωσης
• Τοποθέτηση στις βρύσες ακροφύσιων εξοικονόμησης νερού
• Ρύθμιση των παγομηχανών να ρίχνουν λιγότερο πάγο αν γίνεται άσκοπη σπατάλη
του
• Τοποθέτηση ποδοκίνητων μηχανισμών λειτουργίας των βρυσών ή αυτόματης
διακοπής σε νιπτήρες προκειμένου να αποφεύγεται η ροή του νερού όταν δε
χρειάζεται
• Καθαρισμός ή ξέπλυμα των πιάτων σε στάσιμο νερό μέσα στους νεροχύτες και όχι
κάτω από τη βρύση με συνεχή ροή νερού όταν αυτό είναι εφικτό.

4.3.4 ΚΠ συντήρησης δικτύου ύδρευσης των παιδικών σταθμών
• Καταγραφή των καταναλώσεων νερού σε μηνιαία βάση προκειμένου να
εντοπισθούν τυχόν διαρροές
• Δημιουργία ενός προγράμματος για τον τακτικό έλεγχο ύπαρξης διαρροών στο
δίκτυο ύδρευσης στα κτίρια του παιδικού σταθμού
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• Διακοπή της παροχής νερού σε εξοπλισμό ή περιοχές που δε χρησιμοποιούνται
• Αν η πίεση του νερού στο δίκτυο είναι πολύ υψηλή, τοποθέτηση ενός μειωτήρα
πίεσης
• Αλλαγή της συχνότητας καθαρισμού των υαλοπινάκων από «περιοδική» σε «όταν
χρειάζεται»
• Αναθεώρηση των πρακτικών καθαρισμού και αντικατάσταση αυτών που
χρησιμοποιούν νερό με άλλες που δε χρησιμοποιούν νερό, όπως για παράδειγμα η
χρήση σκουπών χειρός αντί για χρήση λάστιχων με νερό
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5 Συνιστώμενες Εκπαιδευτικές Μέθοδοι Κατάλληλα
Προσαρμοσμένες στην Ηλικιακή Ιδιαιτερότητα των Παιδιών
Προσχολικής Ηλικίας (παιδικοί σταθμοί).
5.1 Βασικοί Παράγοντες Επιλογής της Κατάλληλης Εκπαιδευτικής Μεθόδου
Υπάρχει τεράστια πληθώρα εκπαιδευτικών μεθόδων και πρακτικών που προορίζονται για την
πραγματοποίηση δραστηριοτήτων και προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η
επιλογή τους δεν θα πρέπει να γίνεται τυχαία αλλά να βασίζεται σε κάποιου είδους κριτήρια.
Οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών
μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εφαρμογή ενός προγράμματος ΕΑΑ θα πρέπει
να προκύπτουν από την εξέταση-αξιολόγηση τους σε σχέση με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
•

•

•
•
•

Τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας όπως οι στόχοι και ο σκοπός της, το
περιεχόμενο και το θέμα της, το πλαίσιο μέσα στο οποίο υλοποιείται (επίσημο,
ανεπίσημο).
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και το παιδαγωγικό στυλ των εκπαιδευτών
συμπεριλαμβανομένης της εξειδίκευσης τους και της εμπειρίας τους, τη διάθεση να
πειραματιστούν και να γίνουν και οι ίδιοι μαθητές.
Οι περιοριστικοί παράγοντες όπως η διδακτέα ύλη, το χρονοδιάγραμμα, οι
διαθέσιμοι χώροι, η διαθεσιμότητα πόρων, ο αριθμός των μαθητών κ.λπ.
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μαθητών όπως η ηλικία, η νοοτροπία, οι
ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και οι δεξιότητες-ικανότητες.
Το γεωγραφικό, κοινωνικο-οικονομικό, πολιτισμικό και τοπικό πλαίσιο.

Επίσης ο παιδαγωγός που σχεδιάζει ή συντονίζει ένα πρόγραμμα ΕΑΑ θα πρέπει να λαμβάνει
υπόψη του ότι γενικά μία μέθοδος από μόνη της κατά πάσα πιθανότητα δε είναι σε θέση να
πετύχει όλους τους εκπαιδευτικούς σκοπούς και στόχους, και ότι όλοι οι μαθητές ίσως να
μην ανταποκριθούν με το ίδιο τρόπο σε σχέση με το επίπεδο κατανόησης ή με την ανάπτυξη
των επιθυμητών δεξιοτήτων.
Οι γενικοί εκπαιδευτικοί στόχοι διαμορφώνουν το βασικό πλαίσιο που θα χρησιμοποιηθεί
για τη προετοιμασία ενός σχολικού προγράμματος για τη αειφορία καθώς αποτελούν τις
κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό των ειδικών παιδαγωγικών στόχων για τους
μαθητές και την επιλογή των κατάλληλων πρακτικών και μεθόδων για την επίτευξη τους. Ο
παρακάτω πίνακας ο οποίος προτάθηκε από τους Hungerfor, Volk και άλλους (1989)
παρουσιάζει ένα πλαίσιο που καθορίζεται από τους στόχους για την επιλογή της
παιδαγωγικής μεθόδου στα προγράμματα της ΕΑΑ.
Παιδαγωγικός Στόχος

Ευαισθητοποίηση & Κατανόηση

Νοοτροπία, Συμπεριφορά και Αξίες
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Παιδαγωγικές Μέθοδοι
Διάλεξη & συζητήσεις
Βιβλιογραφική έρευνα & χρήση σύγχρονων ICT
Πειράματα
Επισκέψεις και εκδρομές στο πεδίο
Μελέτη περίπτωσης
Έρευνες πεδίου
Συζητήσεις και δημόσιες αντιπαραθέσεις
Χαρτογράφηση & καταγραφή
Παιχνίδι ρόλων
Μελέτη περίπτωσης
Εργασία & έρευνα πεδίου
Εκπόνηση εργασίας
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Παιδαγωγικός Στόχος
Δεξιότητες

Ενεργή συμμετοχή σε δημιουργικές δράσεις

Παιδαγωγικές Μέθοδοι
Συζητήσεις και δημόσιες αντιπαραθέσεις
Παιχνίδι ρόλων και προσομοίωση
Χαρτογράφηση & καταγραφή
Επίλυση προβλημάτων
Εκπόνηση εργασίας
Εργαστήρια με μέλη της τοπικής κοινότητας
Παιχνίδι ρόλων και προσομοίωση
Εκπόνηση εργασίας σε συνεργασία με άλλα σχολεία, τοπικά ιδρύματα
και ενδιαφερόμενα μέρη της κοινότητας.

5.2 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Προσχολική Ηλικία
Μελέτες έχουν δείξει ότι οι περισσότερες συμπεριφορές διαμορφώνονται στα πρώτα στάδια
της ζωής ενός ατόμου, και για αυτό είναι τόσο σημαντικό η ΠΕ να ξεκινά στην προσχολική
ηλικία.
Η ΠΕ σε παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι μια ολιστική έννοια που εμπεριέχει τη γνώση για
το φυσικό περιβάλλον αλλά παράλληλα και συναισθήματα, διαθέσεις και δεξιότητες.
Σύμφωνα με την Ruth Wilson (1994), η ΠΕ στη προσχολική ηλικία περιλαμβάνει την ανάπτυξη
της αίσθησης του θαύματος, την εκτίμηση για την ομορφιά και το μυστήριο του φυσικού
κόσμου, τις ευκαιρίες για τη βίωση συναισθημάτων χαράς από την επαφή με τη φύση, και το
σεβασμό για τα άλλα πλάσματα. Επίσης, περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης
προβλημάτων και την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της εκτίμησης για τον κόσμο που τα
περιβάλλει. Αυτοί οι στόχοι αναγνωρίζουν το γεγονός ότι η μάθηση είναι πολλά περισσότερα
από μια γνωστική διεργασία και ότι τα συναισθήματα παίζουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο
(Harlan and Rivkin, 2007). Συνεπώς, οι νηπιαγωγοί θα πρέπει να προσφέρουν ευκαιρίες στα
παιδιά να βιώνουν την ειρήνη, τη χαρά και τη γοητεία από τη φύση επειδή αυτά τα
συναισθήματα αποτελούν το υπόβαθρο για την απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων και τη
διαμόρφωση αντιλήψεων. (Gardner, 1999).
Τα προγράμματα ΠΕ για την τυπική εκπαίδευση από το δημοτικό έως το λύκειο τείνουν να
υιοθετούν μια κατά κάποιο τρόπο δομημένη προσέγγιση για την απόκτηση γνώσης, τη
συλλογή πληροφορίας και στοιχείων, την ανάλυση της πληροφορίας και των δεδομένων, και
γενικά την εφαρμογή διαφόρων δεξιοτήτων δράσης. Η προσέγγιση της ΠΕ για μαθητές
προσχολικής ηλικίας έχει να κάνει λιγότερο με την οργάνωση κατευθυνόμενων
δραστηριοτήτων που οδηγούν στην απονομή κάποιου βραβείου ή πιστοποιητικού, και
περισσότερο με την ελεύθερη ανακάλυψη του κάθε παιδιού σύμφωνα με τους δικούς του
όρους. Προσωπικές αντιλήψεις, συμπεριφορές, και διασυνδέσεις με τη φύση είναι στόχοι
κλειδιά σε αυτό το στάδιο, και η διαδικασία που θα επιτρέπει την απόκτηση θετικών
εμπειριών ποικίλει από παιδί σε παιδί. Κάθε δραστηριότητα ΠΕ για παιδιά προσχολικής
ηλικίας θα πρέπει να εστιάζει στην ανάπτυξη των ατομικών συναισθημάτων, των
πεποιθήσεων και της εσωτερικής ενότητας με τη φύση που είναι εξαιρετικά σημαντικά για
τη συνολική ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών σε αυτή την ηλικία.
Ειδικά για πολύ μικρά παιδιά, μέσα από τις δράσεις της ΠΕ θα πρέπει τα παιδιά να έχουν τη
δυνατότητα να εξερευνούν τα δάση, να βρέχουν τα πόδια τους και να παίζουν σε
νερόλακκους, να σκαρφαλώνουν βράχια, να παρατηρούν έντομα και να παίζουν
χρησιμοποιώντας τα υλικά που προσφέρει η φύση.
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Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν αναπτύσσουν μια σχέση σεβασμού με το φυσικό κόσμο.
Μαθαίνουν για παράδειγμα πώς να κρατούν απαλά ένα σκουλήκι, να το εξετάζουν και μετά
να το επιστρέφουν στο βιότοπο τους. Μαθαίνουν να εκτιμούν όλα τα είδη καιρού.
Μαθαίνουν πώς να εξερευνούν και να χρησιμοποιούν εργαλεία εξερεύνησης όπως
μεγεθυντικούς φακούς και τσιμπίδες. Τα παιδιά παρακολουθούν τα φυτά και τα ζώα καθώς
αλλάζουν κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής τους, και μαθαίνουν τα σεβασμό για το
φυσικό κόσμο και τα έμβια όντα. Παιδιά που σέβονται το περιβάλλον, νιώθουν μια
συναισθηματική σύνδεση με το φυσικό κόσμο και αντιλαμβάνονται βαθιά το δεσμό αυτό, θα
γίνουν περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι πολίτες. Ο σκοπός της ΠΕ στις μικρές ηλικίες
είναι να αναπτυχθεί ο δεσμός παιδιού-φύσης.
Η ΠΕ στη προσχολική ηλικία εστιάζει σε έννοιες διατήρησης της φύσης που είναι
αναπτυξιακά κατάλληλες και αποφεύγει την προσέγγιση της αντιμετώπισης προβλημάτων.
Τα παιδιά αυτών των ηλικιών δεν έχουν αναπτυγμένες τις ικανότητες διαχείρισης των
συναισθημάτων που νιώθουν αντιλαμβανόμενα τις τραγωδίες των περιβαλλοντικών κρίσεων
και προβλημάτων. Όταν έρχονται αντιμέτωπα με την απώλεια ειδών υπό εξαφάνιση και με
την περιβαλλοντική υποβάθμιση, τα μικρά παιδιά ίσως αντιδράσουν με θλίψη, φόβο και
απόγνωση, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε αμυντική απάθεια. Στις μικρές ηλικίες είναι
σημαντικό η ΠΕ να επικεντρώνεται στη θεμελίωση συναισθημάτων που θα βοηθήσουν τα
παιδιά να εξετάζουν και να ενεργούν θετικά στα διάφορα ζητήματα που θα αντιμετωπίσουν
αργότερα στη ζωή τους.
Σύμφωνα με το σύνδεσμο NAAEE (2016) κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού και της
πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων ΕΑΑ η ομάδα των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών θα
πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προσχολικής
ηλικίας. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Απολαμβάνουν τα μεγάλα διαστήματα ελεύθερου παιχνιδιού
Αναπτύσσουν την ικανότητα συντονισμού ματιών-χεριών
Απολαμβάνουν παιχνίδια συνεργασίας σε μικρές ομάδες
Αποζητούν την επιβράβευση των μεγάλων
Απολαμβάνουν τα παιχνίδια δραματοποίησης
Καταλαβαίνουν τη γλώσσα καλύτερα απ’ ότι τη μιλούν
Τους ενδιαφέρει το παρόν, έχουν θολές τις έννοιες παρελθόν/μέλλον
Ανυπομονούν να παίρνουν μέρος σε νέες δραστηριότητες/περιπέτειες υπό την
καθοδήγηση των μεγάλων
Διψούν για μάθηση
Ίσως να χρειάζονται ξεκούραση μετά από έντονο παιχνίδι
Ρωτούν πολλές ερωτήσεις
Τους αρέσει να εξερευνούν νέα υλικά και εξοπλισμό
Καθορίζουν τα πράγματα από το πώς τα χρησιμοποιούν
Μπορεί να φοβηθούν εύκολα από καινούργια ή περίεργα γεγονότα
Διαμορφώνουν την αίσθηση του χιούμορ
Προτιμούν το παιχνίδι σε μικρές ομάδες
Τους αρέσει να αναλαμβάνουν καθήκοντα που μπορούν φέρουν εις πέρας
Μαθαίνουν να συνεργάζονται όμως, κατά καιρούς μπορεί να εμφανίζουν εγωιστική
συμπεριφορά

Ενότητα Β 5.3 - Παρουσίαση Ενδεικτικών Διδακτικών Μεθόδων για Προγράμματα ΕΑΑ

5.3 Παρουσίαση Ενδεικτικών Διδακτικών Μεθόδων για Προγράμματα ΕΑΑ
Παρακάτω παρουσιάζεται η εργαλειοθήκη με τις διδακτικές μέθοδοι που είναι κατάλληλες
για την εφαρμογή προγραμμάτων ΕΑΑ σε παιδικούς σταθμούς καθώς λαμβάνουν υπόψη
τους τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προσχολικής ηλικίας που αναφέρθηκαν
προηγουμένως. Συγχρόνως, δίνονται κατευθύνσεις σχετικά με το πώς μπορούνε να
χρησιμοποιηθούν, αναδεικνύονται τα βασικά πλεονεκτήματα τους και εντοπίζονται τα κύρια
ζητήματα που χρίζουν εξέταση κατά τη διαδικασία επιλογή των μεθόδων. Η εργαλειοθήκη
αυτή μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την επιλογή των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και
τη τελική σύνθεση ενός σχεδίου προγράμματος Εκπαίδευσης για τη Αειφόρο Ανάπτυξη από
την αρμόδια ομάδα των παιδαγωγών σε παιδικούς σταθμούς.

1. Υλοποίηση έργου με δράσεις
Περιγραφή: Οι μαθητές αναλαμβάνουν το πρώτο ρόλο για να υλοποιήσουν ένα έργο
(πρότζεκτ) για το σχολείο τους ή για τη γειτονιά τους.
Χρήσεις: ενδείκνυται για τελική εργασία – μπορεί να οδηγήσει σε αναγνώριση των δράσεων
των μαθητών προς το ευρύτερο κοινό
Πλεονεκτήματα: Δίνει ευκαιρία στους μαθητές να εφαρμόσουν στην πράξη αυτά που έχουν
μάθει – ενισχύει την κριτική σκέψη
Ζητήματα προς εξέταση: μπορεί να είναι χρονοβόρο και αμφιλεγόμενο

2. Χρήση οπτικοακουστικών εργαλείων
Περιγραφή: χρήση διαφόρων εργαλείων ως εκπαιδευτικά υποβοηθήματα όπως βίντεο,
τηλεόραση, παρουσιάσεις, ηχογραφήσεις
Χρήσεις: για την παρουσίαση εννοιών που είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτές μέσα από
απλή περιγραφή
Πλεονεκτήματα: χρήση εργαλείων με τα οποία οι μαθητές έχουν εξοικείωση – μπορούν και
δημιουργούν μια ατμόσφαιρα – βοηθούν στην τήρηση τάξης και ησυχίας – κατάλληλα για
οπτικούς μαθητές
Ζητήματα προς εξέταση: χαμηλότερος βαθμός αλληλεπίδρασης – απαιτούμενος χρόνος

3. Διαλεκτική συζήτηση
Περιγραφή: Η δασκάλα αναθέτει ρόλους και ένα συγκεκριμένο θέμα/προβληματισμό – οι
μαθητές μαθαίνουν μέσα από την αλληλεπίδραση και της κατανόησης της οπτικής των άλλων
Χρήσεις: μαθαίνουν να κατανοούν και να σέβονται και να συνθέτουν τις διαφορετικές
απόψεις
Πλεονεκτήματα: πλήρης ενεργή συμμετοχή των μαθητών – καλή έρευνα του θέματος είναι
απαραίτητη για μια επιτυχημένη αντιπαράθεση – ενισχύει την κριτική σκέψη – ενθαρρύνει
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τις γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες – εξυπηρετεί ως εργαστήριο για πολλά
μαθήματα που εμπεριέχουν την επικοινωνία ομάδας

4. Επίδειξη
Περιγραφή: οι μαθητές παρουσιάσουν και περιγράφουν κάτι στην υπόλοιπη τάξη
Χρήσεις: κατάλληλο για σύνθετες έννοιες που είναι δύσκολο να οπτικοποιηθούν στο μυαλό
Πλεονεκτήματα: δουλεύει με επιτυχία όταν η επίδειξη δεν είναι πολύ απαιτητική – δίνει μια
οπτική εικόνα – μπορεί να έχει δραματικό χαρακτήρα και να προκαλέσει ουσιαστική
επίδραση
Ζητήματα προς εξέταση: ίσως να μην δουλέψει σωστά (π.χ. ένα πείραμα) – κυρίως οπτικό –
απαιτούμενος χρόνος, ίσως χαθεί το ενδιαφέρον

5. Ανοιχτή συζήτηση
Περιγραφή: ανοιχτή συζήτηση με αμφίδρομη επικοινωνία, η δασκάλα έχει το ρόλο του
προέδρου, κατευθύνει, δίνει το έναυσμα, συνοψίζει και διαιτητεύει
Χρήσεις: βοηθά τους μαθητές να επιχειρηματολογούν, να βγάζουν συμπεράσματα και να
επικοινωνούν με κανόνες
Πλεονεκτήματα: αναπτύσσει την αίσθηση της ομάδας – παρέχει ένα μέσο διευκρίνησης –
διατηρεί το ενδιαφέρον – αντλεί ιδέες από τους μαθητές και τους βάζει να σκέφτονται
Ζητήματα προς εξέταση: μόνο γλωσσικό – οι μαθητές πρέπει να έχουν εκ τω προτέρων την
πληροφορία – ίσως μερικοί μαθητές μονοπωλήσουν τη συζήτηση - χρονοβόρο – ορισμένα
παιδιά αισθάνονται άβολα να μιλούν δημόσια

6. Εμπειρία
Περιγραφή: μη κατευθυνόμενη μάθηση. Οι μαθητές μαθαίνουν από τις επιτυχίες και
αποτυχίες τους μέσα από άμεσες βιωματικές εμπειρίες. Εκτός από το στάδιο του σχεδιασμού
της δραστηριότητας ο δάσκαλος δεν έχει καμία συμμετοχή. Αμφισβητήσιμο αν πραγματικά
συνιστά παιδαγωγική μέθοδο.
Πλεονεκτήματα: ο δάσκαλος δεν είναι απαραίτητος – Οι μαθητές μπορούν να μάθουν από
τα λάθη τους – μεγάλος βαθμός μετάδοσης γνώσης
Ζητήματα προς εξέταση: η ασφάλεια μπορεί να αποτελεί πρόβλημα – οι μαθητές μπορεί να
υιοθετήσουν λάθος συμπεριφορά – δεν υπάρχει αλληλεπίδραση με τον παιδαγωγό

7. Παιχνίδια
Περιγραφή: εκμάθηση δεδομένων, ιδεών και εννοιών μέσα από το παιχνίδι
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Χρήσεις: για να περιγράφονται έννοιες μέσω της ομαδικής αλληλεπίδρασης ή για να σπάει η
ρουτίνα της τάξης
Πλεονεκτήματα: διασκεδαστικό – εκτονώνει την περίσσεια ενέργεια – το άτομο συμμετέχει
ολοκληρωτικά
Ζητήματα προς εξέταση: ορισμένοι μπορεί να μην νιώθουν άνετα να παίξουν κάποιο παιχνίδι

8. Κατευθυνόμενη ανακάλυψη ή διερευνητική μάθηση
Περιγραφή: Οι ίδιοι οι μαθητές κατευθύνουν τη διαδικασία της μάθησης με ελάχιστες
οδηγίες από το δάσκαλο
Χρήσεις: όταν είναι δυνατή η άμεση επαφή με το αντικείμενο της μάθησης
Περιγραφή: οι μαθητές έρχονται σε ολοκληρωτική επαφή με το ίδιο το αντικείμενο για το
οποίο καλούνται να μάθουν – μπορούν να το χειριστούν και να κάνουν νέες ανακαλύψεις
Ζητήματα προς εξέταση: το θέμα προς ανακάλυψη θα πρέπει να είναι γνωστό εκ τω
προτέρων – θα πρέπει να υπάρχει εξοπλισμός για όλους – μερικές φορές θορυβώδες και
χαοτικό – διαφορετικοί χρόνοι ολοκλήρωσης

9. Ηθικά διλήμματα
Περιγραφή: ο δάσκαλος θέτει στους μαθητές δύσκολα ερωτήματα/διλήμματα προς σκέψη
Χρήσεις: χρησιμοποιείται για να δημιουργούνται προσωπικές απόψεις για κάποιο ζήτημα.
Πλεονεκτήματα: προωθεί την κριτική σκέψη και την αντίληψη για την προσωπική
φιλοσόφηση
Ζητήματα προς εξέταση: ορισμένα παιδιά ίσως δε θέλουν να μοιραστούν δημόσια τις
προσωπικές τους αντιλήψεις

10. Ανοιχτό ερώτημα
Περιγραφή: η δασκάλα παρουσιάζει ένα πρόβλημα στο οποίο οι μαθητές προσπαθούν να
βρουν τη λύση
Χρήσεις: για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης γύρω από ένα πρόβλημα
Πλεονεκτήματα: οι μαθητές συμμετέχουν ολοκληρωτικά – το περιεχόμενο καθορίζεται από
τους μαθητές – ιδανικό για ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και κριτικής
σκέψης
Ζητήματα προς εξέταση: δύσκολο να διδαχθεί συγκεκριμένο περιεχόμενο - θορυβώδες – ο
παιδαγωγός θα πρέπει να μπορεί να λέει «δε γνωρίζω» - διαφορετικοί χρόνοι ολοκλήρωσης
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11. Θέατρο ή παιχνίδι ρόλων
Περιγραφή: δραματοποίηση μιας ιστορίας ή ενός σεναρίου με την ελπίδα ότι θα μεταδοθούν
προς τους θεατές συγκεκριμένες πληροφορίες και ιδέες
Χρήσεις: για την περιγραφή εννοιών ή διαδικασιών
Πλεονεκτήματα: Ενεργητική δραστηριότητα - διασκεδαστικό – βοηθάει τα παιδιά να
οπτικοποιήσουν ιδέες, έννοιες και διαδικασίες
Ζητήματα προς εξέταση: μπορεί να αποτύχει – πρέπει να είναι διασκεδαστικό – χρονοβόρο

12. Εξιστόρηση
Περιγραφή: συσχέτιση πληροφοριών, εννοιών ή ιδεών μέσα από τη αφήγηση ιστοριών
Χρήσεις: ως εισαγωγή σε ένα θέμα ή για να δοθεί ένα παράδειγμα
Πλεονεκτήματα: κεντρίζει το ενδιαφέρον – μπορεί να συσχετισθεί με πραγματικές
καταστάσεις – οι ιστορίες μεταφέρονται στο σπίτι
Ζητήματα προς εξέταση: χρονοβόρο – πρέπει ο αφηγητής να είναι καλός – ίσως γίνει βαρετό

5.4 Παράδειγμα Προγράμματος ΕΑΑ για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας
Προκειμένου να γίνει καλύτερα αντιληπτή η λογική και η δομή ενός προγράμματος ΕΑΑ που
προορίζεται για παιδιά προσχολικής ηλικίας κρίθηκε σκόπιμη η παράθεση ενός
προγράμματος που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας ερευνητικής εργασίας
(Samaltani and Christidou 2010) που διερευνούσε την αποτελεσματικότητα των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ως προς την ευαισθητοποίηση των μικρών παιδιών σχετικά
με την έλλειψη του νερού και τη σημασία της προστασίας του. Ο τίτλος του προγράμματος
είναι “Saving water” και τα βασικά του στοιχεία παρουσιάζονται παρακάτω.
Το πρόγραμμα “Saving water” αποτελείτο από 12 δραστηριότητες οι οποίες έλαβαν χώρα
τρεις φορές την εβδομάδα για μια περίοδο ενός μήνα. Το πρόγραμμα συνδύαζε γνωστικούς
και συναισθηματικούς στόχους σύμφωνους με τις γενικές αρχές της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης. Στο γνωστικό επίπεδο το πρόγραμμα εστίαζε στις έννοιες της άνισης
κατανομής των υδατικών πόρων, της αναγκαιότητας του νερού για τη ζωή, τη χρήση του στην
καθημερινότητα και τις κατάλληλες ενέργειες για την προστασία του, την υποβάθμιση των
υδατικών πόρων και τις επιπτώσεις της σπατάλης του νερού.
Το πρόγραμμα είχε επίσης σκοπό να εμπνεύσει τις αξίες που σχετίζονται με το ενδιαφέρον
των παιδιών για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης όλων των ανθρώπων και τις
επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην ποιότητα ζωής και το περιβάλλον.
Σε επίπεδο συμπεριφορών το πρόγραμμα είχε ως στόχο να αυξήσει το ενδιαφέρον των
παιδιών και τη θέληση τους να αναλάβουν δράσεις σχετικές με τη προστασία του νερού,
καθώς επίσης στόχευε να ενθαρρύνει την επιθυμία των παιδιών να συμμετέχουν ενεργά στην
επίλυση του προβλήματος της σπατάλης του νερού και της έλλειψης του.
Με τη προσέγγιση που ακολουθήθηκε το ζήτημα της διατήρησης των υδατικών πόρων
εξετάστηκε με ένα ολιστικό τρόπο, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι οι άνθρωποι είναι μέρος
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ενός πολύπλοκου και ευαίσθητου συστήματος που αποτελείται από αλληλοεξαρτώμενα
τμήματα (π.χ. άλλα έμβια όντα, το έδαφος, το νερό κ.α.) που υποστηρίζουν τη ζωή.
Παράλληλα το πρόγραμμα έθεσε στόχους που εμπεριέχονταν στη διδακτική ύλη του
αναλυτικού προγράμματος για την προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα (σύμφωνα με το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το 2002). Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα
συμπεριλάμβανε στόχους από τα ακόλουθα γνωστικά πεδία:
Τη Γεωγραφία, συμπεριλαμβάνοντας δραστηριότητες όπως «ανάγνωση» απλών χαρτών και
αναγνώριση συμβόλων που αναπαριστούν μορφολογικά στοιχεία (π.χ. λίμνες και ποτάμια).
Τη Βιολογία, συμπεριλαμβάνοντας δραστηριότητες διεύρυνσης των γνώσεων των παιδιών
για το περιβάλλον και αναγνώρισης της σημαντικότητας του νερού για τη ζωή και την
επιβίωση.
Τα Μαθηματικά, συμπεριλαμβάνοντας δραστηριότητες αναπαράστασης των (μαθηματικών)
σχέσεων μεταξύ του ανθρώπου και του νερού
Τη Γλώσσα, συμπεριλαμβάνοντας δραστηριότητες α) προφορικής έκφρασης όπως
περιγραφή, επεξήγηση, διαμόρφωση ερωτημάτων, διαλεκτική συζήτηση β) χρήσης
εξειδικευμένου λεξιλογίου σχετικά με την έλλειψη του νερού και τη προστασία του.
Τη Γραφή, συμπεριλαμβάνοντας δραστηριότητες α) κατανόησης μια αφήγησης, β)
εντοπισμού και κατανόησης βασικών γραπτών εκφράσεων, γ) αποκωδικοποίησης της
πληροφορίας που παρουσιάζεται σε απλά υπομνήματα και λεζάντες.
Τα Καλλιτεχνικά, συμπεριλαμβάνοντας δραστηριότητες α) ζωγραφικής με διάφορα υλικά, β)
αναγνώρισης των χρωμάτων του περιβάλλοντος και κατανόησης της συμβολικής
αναπαράστασης τους στο χαρτί και, γ) επιλογής των διαθέσιμων υλικών (εικόνες,
φωτογραφίες, γραφήματα, γραπτό κείμενο, τις δικές τους ζωγραφιές) για την δημιουργία
αφίσας.
Το Δράμα, συμπεριλαμβάνοντας δραστηριότητες αυτό-έκφρασης μέσα από παιχνίδια
ρόλων.
Η δομή του προγράμματος περιγράφεται στο παρακάτω πίνακα.

Δραστηριότητα

Στόχοι

Περιγραφή

Ενεργοποίηση της υπάρχουσας γνώσης Ένας λογαριασμός νερού από την τοπική εταιρεία
και ενδιαφέροντος των παιδιών για το ύδρευσης χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ξεκινήσει μια
νερό
συζήτηση για το νερό και τις καθημερινές χρήσεις του.
2. Επίσκεψη στην
Να μάθουν τα παιδιά για τις πηγές
τοπική εταιρεία
προέλευσης του νερού και τις
ύδρευσης αποχέτευσης διαδρομές του μέχρι τα σπίτια τους.

Η τάξη επισκέφτηκε την εταιρεία ύδρευσης της περιοχής.
Μετά ένα φυλλάδιο που έδειχνε τη διαδρομή του νερού
κυκλοφόρησε στην τάξη και στα παιδιά δόθηκε ένα
φυλλάδιο εργασίας στο οποίο θα έπρεπε να βοηθήσουν
το νερό να βρει το δρόμο του.

3. Η κατανομή του
νερού στον πλανήτη

Τα παιδιά εργάστηκαν σε δύο ομάδες. Σε κάθε ομάδα
δόθηκαν
δύο
σετ
φωτογραφιών
οι
οποίες
αναπαριστούσαν αντίστοιχα την αφθονία και την έλλειψη
του νερού. Από την μια ομάδα ζητήθηκε να εντοπίσει τις
φωτογραφίες που έδειχναν αφθονία, ενώ από την άλλη
αυτές που έδειχναν την έλλειψη νερού. Κάθε ομάδα
έπρεπε να εξηγεί τις επιλογές της.
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Δραστηριότητα

Στόχοι

Περιγραφή

4. Η Γη: ένας γαλάζιος
πλανήτης

Επίγνωση του γεγονότος ότι το
μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του
πλανήτη καλύπτεται με νερό, στην
πλειονότητα ακατάλληλο για οικιακή
χρήση.

Με τη βοήθεια δορυφορικών εικόνων τα παιδιά
διαπιστώνουν ότι η Γη φαίνεται γαλάζια από πολύ μεγάλη
απόσταση. Κατόπιν, εντόπισαν σε ένα παγκόσμιο Άτλα τις
περιοχές που δείχνουν θάλασσες, ποτάμια, λίμνες,
συζήτησαν τις παρατηρήσεις τους και συμπέραναν ότι ο
πλανήτης διαθέτει πολύ νερό το περισσότερο όμως μη
πόσιμο.

5. Έλλειψη νερού

Εξοικείωση των παιδιών με το γεγονός
της άνισης κατανομής του νερού στη
Γη και του συνεπαγόμενου
αποτελέσματος της έλλειψης του σε
ορισμένες περιοχές του κόσμου.

Ένας εκπρόσωπος της περιβαλλοντικής ΜΚΟ “One Earth”
προσκλήθηκε στην τάξη και μίλησε στα παιδιά για τις
περιοχές που υποφέρουν από έλλειψη νερού.

6. Μπορεί να υπάρξει
ζωή χωρίς νερό;

Συνειδητοποίηση της αξίας του νερού
για τη ζωή και των αλληλεπιδράσεων
μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος.

Δύο φυτά φυτεύτηκαν και το ένα ποτιζόταν ενώ το άλλο
όχι. Τα παιδιά προέβλεψαν τι θα συνέβαινε στο κάθε φυτό
και μετά από μερικές ημέρες συμπέραναν ότι το φυτό που
δεν ποτιζόταν δε θα μπορούσε να επιβιώσει. Τα
αποτελέσματα αυτής της διερεύνησης συζητήθηκαν και
έγινε σύνδεση με τις ανάγκες για πότισμα στη γεωργία και
τη διαθεσιμότητα καθαρού νερού σε διαφορετικές
περιοχές.

7. Δίκαιο μοίρασμα

Εισαγωγή της έννοιας της διατήρησης
μέσα από παιχνίδι ρόλων.

Έγινε αφήγηση μιας ιστορίας για ένα γίγαντα που ζει στη
κορυφή ενός βουνού και σπαταλάει το νερό ενώ οι
άνθρωποι που ζουν κοντά δεν μπορούν να ποτίσουν τη γη
τους, δεν έχουν νερό να πιούν και πρόκειται να πεθάνουν.
Τα παιδιά ενθαρρύνθηκαν να προτείνουν το δικό τους
τέλος στην ιστορία μέσα από δραματοποίηση και παιχνίδι
ρόλων. Τα παιδιά αποφάσισαν να εκλέξουν μια επιτροπή
των πολιτών που επηρεάζονταν από το πρόβλημα. Η
επιτροπή επισκέφτηκε το γίγαντα και πρότεινε τρόπου
εξοικονόμησης του νερού.

8. Προσομοιώνοντας
την έλλειψη νερού

Εκτίμηση της αξίας του νερού στις
καθημερινές πρακτικές και στοχασμός
για τις επιπτώσεις της έλλειψης του.

Η νηπιαγωγός έκλεισε την παροχή του νερού για μερικές
ώρες. Η τάξη συζήτησε και κατάλαβε ότι μερικές
καθημερινές δραστηριότητες απαιτούν τη χρήση νερού, αι
ότι η έλλειψη του δημιουργεί προβλήματα.

9. Χρήσεις του νερού
στο σπίτι και στο
σχολείο

Αναφέρετε τις διαφορετικές χρήσεις
του νερού στο σπίτι και στο σχολείο
και υπολογίστε την ποσότητα του
νερού που χρησιμοποιείται σε
διαφορετικές καθημερινές
δραστηριότητες.

Ένας πίνακας με τις χρήσεις του νερού στο σχολείο
κρεμάστηκε σε τοίχο της τάξης και οι χρήσεις του νερού
σημειώνονται κάθε μέρα. Ένας παρόμοιος πίνακας με τις
οικιακές χρήσεις νερού δόθηκε σε κάθε παιδί για να
καταγράφουν τις καθημερινές χρήσεις του νερού στο σπίτι
για μία εβδομάδα. Ένας άλλος πίνακας δημιουργήθηκε
από την τάξη που σύγκρινε τις χρήσεις του νερού στο σπίτι
και στο σχολείο και τα παιδιά παροτρύνθηκαν να
συζητήσουν και να συγκρίνουν τα είδη χρήσεων και τις
ποσότητες.

10. Χρησιμοποιώντας
το νερό υπεύθυνα

Χρησιμοποιείστε διάφορες πηγές
πληροφοριακού υλικού σχετικό με τη
διατήρηση του νερού προκειμένου να
περάσετε στα παιδιά σχετικές αξίες και
συμπεριφορές.

Εικονογραφημένα φυλλάδια σχετικά με τη διατήρηση των
υδατικών πόρων δόθηκαν στα παιδιά και με τη βοήθεια
της νηπιαγωγού έγινε προσπάθεια «αποκωδικοποίησης»
των εννοιών των εικόνων και των συμβόλων για να
διακρίνουν τις βιώσιμες συμπεριφορές σχετικά με τη
χρήση του νερού.

11. Σπαταλώντας και
εξοικονομώντας νερό

Βοηθήστε τα παιδιά να μάθουν
πρακτικούς τρόπους εξοικονόμησης
νερού.

Τα παιδιά, μοιρασμένα σε δυο ομάδες παίρνουν
φωτογραφίες με διαφορετικές χρήσεις νερού. Στη μία
ομάδα ανατέθηκε να εντοπίσει τις αειφορικές χρήσεις
νερού, ενώ στην άλλη ομάδα να εντοπίσει τις χρήσεις που
σπαταλούν νερό.

12. Δημιουργία αφίσας Αξιολογήστε την ικανότητα των
παιδιών να προτείνουν ενέργειες
αειφορικής χρήσης του νερού.
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Η τάξη συζήτησε τρόπους που θα μπορούσε να στείλει ένα
μήνυμα στην κοινότητα και αποφάσισε να δημιουργήσει
ενημερωτικές αφίσες. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 2 ομάδες
και κάθε μία έφτιαξε μία αφίσα για να επικοινωνήσει τη
σημασία της εξοικονόμησης του νερού.

Ενότητα Β 6.1 - Ο Σκοπός του διαγωνισμού για το βραβείο «BEST WATER USE»

- ΕΝΟΤΗΤΑ Β –

6 Διαγωνιστικό Πλαίσιο
Το 2ο μέρος της μελέτης «Πιλοτική Δράση BEST WATER USE» αφορά στη διαμόρφωση του
διαγωνιστικού πλαισίου και την πρόσκληση – ανακοίνωση του διαγωνισμού. Το διαγωνιστικό
πλαίσιο περιλαμβάνει που θα απευθύνει η Αναθέτουσα, 1) τη διαμόρφωση και τον
προσδιορισμό των κριτηρίων συμμετοχής, 2) τις συνιστώμενες δράσεις, στη βάση του
τεύχους εκπαιδευτικών δράσεων, 4) τη διαδικασία της αξιολόγησης (στάδια, κριτήρια), και
5) τον προσδιορισμό της ορθής σύνθεσης της επιτροπής στη βάση των ειδικοτήτων και της
εμπειρίας. Η πρόσκληση περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για το έργο BEST-U, περιγραφή
του βραβείου BEST WATER USE, και οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής συμμετοχής στο
διαγωνισμό.

6.1 Ο Σκοπός του διαγωνισμού για το βραβείο «BEST WATER USE»
Στην ενότητα 3.3 της ενότητας Α επιχειρήθηκε η ερμηνεία της σημασίας των βραβείων και
ως εκ τούτου των διαγωνιστικών διαδικασιών, ως πρακτική εφαρμογής προγραμμάτων ΕΑΑ,
ενώ αναφέρθηκε και η συνεισφορά τους στις εκπαιδευτικές διεργασίες.
Εντός του πλαισίου αυτού κινείται και ο σχεδιαζόμενος διαγωνισμός για το βραβείο “BEST
WATER USE”.
Βασικός επιδιωκόμενος σκοπός της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι η σταδιακή οικοδόμηση
της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας και η αύξηση των
πολλαπλασιαστικών ικανοτήτων τους στο οικογενειακό περιβάλλον, ενώ δε θα πρέπει να
διαφύγει της προσοχής, η δυνατότητα τους να εξελίσσουν και να αυξάνουν την
ευαισθητοποίηση προϊόντος του εκπαιδευτικού χρόνου στις ακολουθούμενες χρονικά,
βαθμίδες εκπαίδευσης.
Συνεπαγόμενο σκοπό αποτελεί επίσης η συμβολή στην εξέλιξη των περιβαλλοντικών
εκπαιδευτικών δεξιοτήτων του προσωπικού των παιδικών σταθμών, με την ενσωμάτωση
εκπαιδευτικών διεργασιών στην καθημερινότητα των παιδικών σταθμών.
Τέλος συνακόλουθος σκοπός της θέσπισης του βραβείου είναι και η αύξηση της
πολλαπλασιαστικής ικανότητας της εκπαιδευτικής διεργασίας τόσο στο άμεσο οικογενειακό
περιβάλλον των παιδιών προσχολικής ηλικίας όσο και, ευρύτερα, στην κοινότητα.

6.2 Περιγραφή του βραβείου «BEST WATER USE»
Το βραβείο “BEST WATER USE” του έργου BESTU πιστοποιεί ότι το πρόγραμμα ΠΕ για το νερό
που σχεδίασε ο παιδικός σταθμός επιτυγχάνει με αποτελεσματικό τρόπο την επίτευξη των
στόχων που έχει θέσει το έργο BESTU για την ευαισθητοποίηση των μαθητών βαθμίδας
παιδικού σταθμού σχετικά με τη χρήση του νερού. Επίσης, επιβραβεύει τις παρεμβάσεις για
την εφαρμογή των ΚΠ χρήσης και εξοικονόμησης νερού στα σχολεία. Συγκεκριμένα η
απονομή του βραβείου σε ένα πρόγραμμα που συμμετέχει επιβραβεύει τις προσπάθειες και
τα επιτεύγματα του προγράμματος σε όλα τα στάδια του και επισφραγίζει την συνολική
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επιτυχία και αποτελεσματικότητα του. Για την αξιολόγηση των προγραμμάτων που
συμμετέχουν στο διαγωνισμό έχουν επιλεχθεί κατάλληλα κριτήρια αναφορικά με την
πληρότητα τους ως προς τις προϋποθέσεις που θέτουν οι αρχές, οι μέθοδοι και οι πρακτικές
της ΕΑΑ.

6.3 Η διαμόρφωση και προσδιορισμός των κριτηρίων συμμετοχής
Ο προσδιορισμός και η διαμόρφωση των κριτηρίων συμμετοχής στη διαγωνιστική
διαδικασία λαμβάνει υπόψη τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες των παιδιών προσχολικής
ηλικίας και ορίζει με σαφήνεια το σκοπό, το περιεχόμενο και το εύρος του ίδιου του
διαγωνισμού. Αρχικά, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι πρόκειται για διαγωνιστική
διαδικασία η οποία αφορά σε μια ολιστική αξιολόγηση του σχεδιασμού του προγράμματος
ΕΑΑ μιας σχολικής μονάδας και όχι της εφαρμογής του. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε
όλους τους παιδικούς σταθμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς της ΠΕ Σερρών. Συνεπώς στο
διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν παιδικοί σταθμοί της ΠΕ Σερρών που ήδη έχουν
σχεδιάσει το πρόγραμμα τους ή πρόκειται να έχουν ολοκληρώσει και υποβάλει το σχέδιο του
προγράμματος τους έως το τέλος της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο
διαγωνισμό σύμφωνα με την πρόσκληση.
Ο προσδιορισμός των κριτηρίων συμμετοχής θα πρέπει να διευκολύνει την ευρύτατη δυνατή
ανταπόκριση των παιδικών σταθμών στο διαγωνισμό και κατά συνέπεια δε θα πρέπει, τα
κριτήρια, να διαμορφώνουν απαγορευτικές συνθήκες συμμετοχής.
Τα κριτήρια θα πρέπει να αναδεικνύουν τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του διαγωνισμού, το
ρόλο του στην ευαισθητοποίηση κινητοποίηση των εμπλεκομένων μερών (παιδαγωγοί,
παιδιά, γονείς, κοινότητα) και, τουλάχιστον, κατά τους πρώτους κύκλους εφαρμογής να
διαμορφώνουν ένα περιβάλλον ανοιχτού και εντόνως διαδραστικού διαλόγου μεταξύ τους.
Τα κίνητρα, προτείνεται να λαμβάνουν υπόψη τους διαστάσεις όπως: ότι θα πρόκειται για
διαγωνιστική διαδικασία η οποία αφορά σε μια ολιστική εκτίμηση των επιδιωκόμενων
περιβαλλοντικών επιδόσεων μιας σχολικής μονάδας η οποία θα συντίθεται από τις επιδόσεις
των υποδομών, το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών μεθόδων, την επίδραση των μεθόδων
στις επιδόσεις των υποδομών, το βαθμό πολλαπλασιασμού στον γονικό πληθυσμό και στην
κοινότητα εν γένει, στις δικτυώσεις που επιτυγχάνονται με άλλες σχολικές μονάδες και τελικά
στο βαθμό επίτευξης μιας αποτελεσματικής, εσωτερικά, διεργασίας αλλά και στο βαθμό της
επιτυγχάνουσας εξωστρέφειας.

6.4 Το θέμα των προγραμμάτων
Το θέμα των προγραμμάτων που θα συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία για την
απονομή της ετικέτας «Best Water Use» θα πρέπει να έχουν συνάφεια με τον κεντρικό
θεματικό πυρήνα και πρωταρχικό στόχο του έργου BEST-U που δεν είναι άλλος από τη
βελτίωση των πρακτικών χρήσης του νερού από τους πολίτες, τους οργανισμούς και τις
επιχειρήσεις. Συνεπώς θα θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή κάθε προγράμματος που θα
κινείται στους εξής άξονες: διατήρηση και προστασία των υδάτινων πόρων – ορθολογική του
νερού οικιακής χρήσης – υιοθέτηση καλών πρακτικών διαχείρισης του νερού οικιακής
χρήσης – εξοικονόμηση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του νερού οικιακής χρήσης.
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6.5 Οι συνιστώμενες δράσεις, στη βάση του τεύχους εκπαιδευτικών
δράσεων
Σε αυτή την ενότητα δίνεται το πλαίσιο και η βασική δομή το οποίο ιδανικά θα πρέπει να
ακολουθήσουν τα προγράμματα που θα διαγωνισθούν. Το πλαίσιο διαμορφώνεται από 4
βασικές φάσεις υλοποίησης τα οποία είναι 1) οργάνωση και διαχείριση της υλοποίησης των
δραστηριοτήτων, 2) το στάδιο που περιλαμβάνει δραστηριότητες για την κατανόηση του
θέματος (νερό και καλές πρακτικές χρήσης του), 3) το στάδιο υλοποίησης δράσεων
εφαρμογής των Καλών Πρακτικών, και 4) το στάδιο με την υλοποίηση δράσεων που
αποσκοπούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση χρηστών νερού εκτός σχολείου. Το
σχέδιο του προγράμματος το οποίο θα δημιουργήσει ένας παιδικός σταθμός και με το οποίο
θα συμμετέχει στο διαγωνισμό για την απονομή της ετικέτας BEST-U θα πρέπει όσον το
δυνατόν να λαμβάνει υπόψη του και να περιλαμβάνει όλα αυτά τα στάδια και να
παρουσιάζει με ξεκάθαρο τρόπο συγκεκριμένες δραστηριότητες που συνθέτουν το προς
υλοποίηση πρόγραμμα. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η αξιολόγηση
αφορά στο σχεδιασμό του προγράμματος και όχι στην υλοποίηση του. Για παράδειγμα, θα
αξιολογηθούν οι προτεινόμενες δραστηριότητες του σχεδίου του προγράμματος ως προς την
πληρότητα, τη συνάφεια, την εκπαιδευτική προσέγγιση κ.λπ. αλλά όχι ως προς τα
αποτελέσματα τους που προϋποθέτουν την υλοποίηση τους.

6.5.1 Δράσεις διαχείρισης, οργάνωσης και παρακολούθησης της υλοποίησης του
προγράμματος
Περιλαμβάνει όλες τις δράσεις που θα πρέπει να υλοποιεί η επιτροπή παρακολούθησης του
έργου (δηλαδή η ομάδα που έχει ορισθεί ως υπεύθυνη για το σχεδιασμό, οργάνωση και
παρακολούθηση του προγράμματος που θα συμμετέχει στο διαγωνισμό). Η επιτροπή
παρακολούθησης ουσιαστικά είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την ομάδα υλοποίησης (τα
παιδιά) που έχει σκοπό να διασφαλίζει ότι όλα τα βήματα της υλοποίησης γίνονται σύμφωνα
με το πρόγραμμα.
Συγκεκριμένα οι σκοποί της επιτροπής παρακολούθησης είναι να:
• διασφαλίζει ότι τα βήματα υλοποίησης πραγματοποιούνται με επιτυχία,
• παρακολουθεί την εξέλιξη της επίτευξης των παιδαγωγικών στόχων,
• τακτοποιεί διαδικαστικά ζητήματα,
• λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της ομάδας υλοποίησης και της διεύθυνσης του
σχολείου
Ιδανικά, η επιτροπή θα πρέπει να αποτελείται από εκπροσώπους όλου του σχολείου. Θα
πρέπει πρωταρχικά να συστήνεται από μαθητές (στην πλειοψηφία της) και να περιλαμβάνει
επίσης παιδαγωγούς, εκπρόσωπο της διεύθυνσης, φροντιστές των εγκαταστάσεων, γονείς
και μέλη της τοπικής κοινότητας που ενδιαφέρονται για τους στόχους του προγράμματος.
Στην περίπτωση των παιδικών σταθμών η συμμετοχή των μαθητών στην επιτροπή μπορεί να
είναι συμβολική και εν μέρει εκπαιδευτική.
Το πρώτο στάδιο σχεδιασμού και οργάνωσης του προγράμματος ουσιαστικά αφορά στη
διαμόρφωση του πλαισίου και του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος καθώς και στην
διαχείριση των οργανωτικών ζητημάτων και στην παρακολούθηση της πορείας της
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υλοποίησης και της λήψης διορθωτικών ενεργειών. Διαρκεί όσο και το πρόγραμμα στο
σύνολο του.
Ενδεικτικές δράσεις: διαλογική συζήτηση, παιχνίδι ρόλων

6.5.2 Δράσεις κατανόησης
Το δεύτερο στάδιο αφορά όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός και εκτός του
σχολείου που στοχεύουν στην κατανόηση της έννοιας του νερού ως φυσικού πόρου, τη
σημασία του για τον άνθρωπο, του ζητήματος της προστασίας του και των καλών πρακτικών
χρήσης του. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει την έρευνα για τη συλλογή πληροφορίας, την
οργάνωσης της και την αφομοίωση της απαραίτητης γνώσης από τους μικρούς μαθητές.
Ενδεικτικές δράσεις: φυλλάδια εργασίας (π.χ. πόσο νερό καταναλώνουμε για τις βασικές μας
ανάγκες όπως φαγητό, καθαριότητα κ.λπ.), φυλλάδια με πληροφορίες για το νερό, εκδρομή
σε ποτάμι/λίμνη, παιχνίδι ρόλων, τραγούδια, θέατρο & μουσικο-κινητικά παιχνίδια,
φωτογραφίες, συζήτηση, παραμύθια και εξιστορήσεις, επιτραπέζια παιχνίδια, εργαστήρια &
πειράματα.

6.5.3 Δράσεις εξοικονόμησης & προστασίας υδάτινων πόρων – ΚΠ του BestU
Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου κατανόησης του θέματος, οι μαθητές μπορούν να
περάσουν στο στάδιο της εφαρμογής όσων έχουν μάθει και να σχεδιάσουν και να
υλοποιήσουν δραστηριότητες μέσα από τις οποίες εφαρμόζονται οι Καλές Πρακτικές για την
ορθολογική χρήση του νερού εντός του σχολείου που στοχεύουν στην προστασία των
υδατικών πόρων γενικότερα.
Ενδεικτικές δράσεις: υιοθέτηση ενός υδάτινου οικοσυστήματος (λίμνη, ποτάμι, θάλασσα)
και δράσεις προστασίας του, συλλογή βρόχινου νερού και επαναχρησιμοποίηση του,
εργαστήριο καθαρισμού / επεξεργασίας νερού με φυσικά μέσα, παρακολούθηση και
καταγραφή της κατανάλωσης, σχεδιασμός και τοποθέτηση αυτόματου συστήματος
ποτίσματος, βελτίωση πρακτικών χρήσης νερού για την καθαριότητα.

6.5.4 Δράσεις ευαισθητοποίησης των ομάδων στόχου
Το τελευταίο στάδιο της εφαρμογής του προγράμματος περιλαμβάνει τις δράσεις
δημοσιότητας και επικοινωνίας που στοχεύουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
συμπολιτών των μαθητών (γονείς, συγγενείς, φίλοι, τοπικές επιχειρήσεις και οργανισμοί)
που αποτελούν την ομάδα στόχου των δράσεων. Αυτό το στάδιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό
για τη συνολική επίδραση του προγράμματος στην τοπική κοινότητα και η ενσωμάτωση του
στο πρόγραμμα βασίζεται στο γεγονός ότι οι μαθητές μπορούν να λειτουργήσουν ως
πολλαπλασιαστές των δράσεων ενημέρωσης του έργου BESTU το οποίο απευθύνεται στα
σχολεία αφενός για να ευαισθητοποιηθούν και εκπαιδευτούν οι ίδιοι οι μαθητές και
αφετέρου για να εκπαιδεύσουν και να ευαισθητοποιήσουν και αυτοί με τη σειρά τους τους
συμπολίτες τους.
Ενδεικτικές δράσεις: ζωγραφιές, κατασκευές, θέατρο & παιχνίδι ρόλων, δημιουργία βίντεο
αφύπνισης, ερωτηματολόγιο χρήσης νερού (με εικόνες), προσομοίωση γεγονότος (π.χ.
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ημέρα λειψυδρίας), παιχνίδια, διαγωνισμοί (π.χ. βρες το καλύτερο σλόγκαν για την
εξοικονόμηση νερού), σύνταξη επιστολής προς τη διεύθυνση περιβάλλοντος του δήμου

Εικόνα 5. Συνοπτική παρουσίαση των σταδίων που πρέπει να περιλαμβάνει το πρόγραμμα

6.6 Η διαδικασία συμμετοχής και τα κριτήρια της αξιολόγησης
Η αξιολόγηση του κάθε προγράμματος που διαγωνίζεται γίνεται ακολουθώντας την εξής
διαδικασία:
Στο πρώτο στάδιο θα πρέπει ο επισπεύδων φορέας του διαγωνισμού (εν προκειμένω η
ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.), να αποστείλει πρόσκληση συμμετοχής στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Η
πρόσκληση δύναται να απευθύνεται είτε σε φορείς προκειμένου για τον ορισμό
εκπροσώπων είτε σε μεμονωμένες προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους, στη βάση των
απαιτούμενων, σωρευτικά, δεξιοτήτων της.
Η Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση της θα πρέπει να καταρτίσει το διαγωνιστικό πλαίσιο το
οποίο προτείνεται να συντίθεται από τη δημόσια πρόσκληση και το έντυπο συμμετοχής.
Ακολούθως θα πρέπει να σχεδιάσει τις ενέργειες δημοσιότητας που θα αναλάβει
προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διάχυση στην ομάδα στόχο.
Ως συνιστώμενες ενέργειες δημοσιότητας μπορούν να θεωρηθούν:
•
•
•
•
•
•

Η ανακοίνωση της δημόσιας πρόσκλησης στον τοπικό τύπο
Η αποστολή της δημόσιας πρόσκλησης στους παιδικούς σταθμούς
Η διενέργεια συνάντησης με τη δημοτική αρχή και το καθ’ ύλη αρμόδιο Νομικό
Πρόσωπο
Η διενέργεια συνέντευξης τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης
Η δημιουργία λογαριασμών του διαγωνισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Οι προσωπικές επαφές με τους παιδικούς σταθμούς

Στη συνέχεια οι καλούμενοι φορείς υποβάλουν το έντυπο συμμετοχής από κοινού με
υποστηρικτικό υλικό κατά την κρίση τους.
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Σε εύθετο χρόνο η Επιτροπή διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης στη βάση σχετικών
κριτηρίων. Το πρακτικό της αξιολόγησης, συνιστάται να ανακοινωθεί δημόσια με τη χρήση
του μέσου της συνέντευξης τύπου, αφού πρώτα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την απονομή της ετικέτας BEST WATER USE.

6.6.1 Α. Αξιολόγηση ως προς τη παιδαγωγική διαδικασία του προγράμματος
Η επιτροπή αξιολόγησης καλείται να εκτιμήσει σε ποιο βαθμό το προτεινόμενο πρόγραμμα
στο σύνολο είναι σχεδιασμένο ώστε να επιτυγχάνει τους παρακάτω παιδαγωγικούς στόχους:
Α1. Βοηθά ώστε τα παιδιά να επιτυγχάνουν κοινωνικούς, συναισθηματικούς, γλωσσικούς,
σωματικούς και γνωστικούς στόχους
Α2. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων και αντιλήψεων ως προς τη μάθηση
ενώ παράλληλα οδηγεί στην απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων
Α3. Θέτει ρεαλιστικούς στόχους που μπορούν να επιτευχθούν σε αυτό το στάδιο
Α4. Είναι κατάλληλο ή μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα και για παιδιά με ειδικές ανάγκες
Α5. Βασίζεται και αξιοποιεί τις γνώσεις και ικανότητες που ήδη διαθέτουν τα παιδιά
Α6. Οδηγεί στην κατανόηση εννοιών με το να βοηθά τα παιδιά να οικοδομούν τη δική τους
κατανόηση εντός πλαισίων που έχουν νόημα
Α7. Βοηθά την κατανόηση εννοιών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων με ολοκληρωμένο και
φυσικό τρόπο
Α8. Επιτρέπει ευελιξία για τα παιδιά και τους δασκάλους
Α9. Καλλιεργεί την ανάγκη των παιδιών για εξερεύνηση και αναζήτηση των απαντήσεων και
του τρόπου διεκπεραίωσης των καθηκόντων τους χωρίς να υποδεικνύει μια μοναδική σωστή
απάντηση ή ένα μοναδικό σωστό τρόπο.
Α10. Ενισχύει την ανάπτυξη των ικανοτήτων ανώτερης κλίμακας όπως ο συλλογισμός, η
αιτιολόγηση, η επίλυση προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων
Α11. Ενισχύει και ενθαρρύνει την κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ παιδιών και ενηλίκων
Α12. Σέβεται τις ψυχικές ανάγκες των παιδιών για σωματική δραστηριότητα, διέγερση των
αισθήσεων, καθαρό αέρα και καλλιέργεια των συναισθημάτων
Α13. Προωθεί το αίσθημα της ασφάλειας, και κάνει τα παιδιά να νιώθουν ότι ανήκουν κάπου
Α14. Προσφέρει εμπειρίες που ενισχύουν τα συναισθήματα επιτυχίας, ολοκλήρωσης και
της χαράς της μάθησης.
Α15. Ενισχύουν τις θετικές σχέσεις μεταξύ τους (ενδυνάμωση ομάδας), με τους δασκάλους
και με τις οικογένειες τους

6.6.2 Β. Αξιολόγηση των προτεινόμενων δράσεων κατανόησης του θέματος
Η επιτροπή αξιολόγησης θα χρησιμοποιήσει μια σειρά από κριτήρια για να αξιολογήσει την
αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου προγράμματος σε σχέση με την ποιότητα,
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πληρότητα, συνάφεια και ευρηματικότητα των σχεδιαζόμενων εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων ως προς την επαρκή κατανόηση του θέματος του από τους μαθητές.
Συγκεκριμένα η επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσο το προτεινόμενο πρόγραμμα:
Β1. Προωθεί τη δια δραστική μάθηση και ενθαρρύνει την απόκτηση γνώσης των παιδιών για
το θέμα
Β2. Αξιοποιεί το φυσικό περιβάλλον ως εργαλείο μάθησης και κατανόησης του θέματος (η
σημασία του νερού)
Β3. Έχει διεπιστημονικό και πολυεπιστημονικό χαρακτήρα
Β4. Προβλέπει τη εφαρμογή των διδακτικών προσεγγίσεων της ΠΕ
Β5. Προβλέπει τη χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων
Β6. Μαθαίνει στα παιδιά τις βασικές αρχές και στάδια της διεξαγωγής έρευνας
Β7. Συμπεριλαμβάνει διαδικασίες για την ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση του βαθμού
απόκτησης νέας γνώσης και κατανόησης
Β8. Έχει αλληλουχία και νοηματική σύνδεση μεταξύ των διδακτικών δραστηριοτήτων

6.6.3 Γ. Αξιολόγηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων εφαρμογής των ΚΠ στη
σχολική μονάδα
Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει κατά πόσο οι σχεδιαζόμενες δραστηριότητες που
περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο πρόγραμμα ως προς την εφαρμογή των Καλών
Πρακτικών χρήσης του νερού που προτείνει το έργο BEST-U καλύπτουν τα παρακάτω
κριτήρια:
Γ1. Οι επεμβάσεις θα έχουν συγχρόνως και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, πρόκειται δηλαδή, να
γίνει χρήση των χώρων του σχολείου στους οποίους θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις και
ως εργαστήρια μάθησης
Γ2. Προβλέπεται ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής των ΚΠ
(παρεμβάσεων) στις εγκαταστάσεις της σχολικής μονάδας (π.χ. σύστημα καταγραφής
κατανάλωσης νερού πριν και μετά τις παρεμβάσεις)
Γ3. Με τις σχεδιαζόμενες δραστηριότητες/επεμβάσεις καλύπτονται επαρκώς οι δυνατότητες
εφαρμογής των ΚΠ που αφορούν στον κτηριακό/οικιακό τομέα
Γ4. Οι παρεμβάσεις είναι αποδοτικές δηλαδή, επιτυγχάνουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα
με το χαμηλότερο δυνατό κόστος υλοποίησης (αρχική εφαρμογή και μελλοντική συντήρηση)

6.6.4 Δ. Αξιολόγηση των προτεινόμενων δράσεων ευαισθητοποίησης
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής θα αξιολογήσουν την πληρότητα και αποτελεσματικότητα
των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά τη φάση της
υλοποίησης του προγράμματος, ως προς το σκοπό της ευαισθητοποίησης της σχολικής
κοινότητας. Συγκεκριμένα θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
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Δ1. Περιλαμβάνονται διαδικασίες για την ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση του βαθμού
αλλαγής νοοτροπίας των ομάδων στόχου εξαιτίας των δράσεων ευαισθητοποίησης
Δ2. Υπάρχει αλληλουχία και νοηματική σύνδεση μεταξύ των δραστηριοτήτων
ευαισθητοποίησης
Δ3. Απευθύνεται σε ικανοποιητικό αριθμό ατόμων ανά ομάδα στόχου
Δ4. Απευθύνεται σε κατάλληλες ομάδες στόχου σύμφωνα με το πλαίσιο του έργου BEST-U
Δ5. Καλύπτουν ικανοποιητικά οι προτεινόμενες δράσεις ευαισθητοποίησης το εύρος των ΚΠ
Δ6. Γίνεται χρήση κατάλληλων επικοινωνιακών εργαλείων προσαρμοσμένα στο επίπεδο
γνωστικής, σωματικής, πνευματικής και συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών προσχολικής
ηλικίας
Δ7. Έχουν οι προτεινόμενες δράσεις ευαισθητοποίησης τοπικό χαρακτήρα (π.χ. προστασία
ρέματος της περιοχής)

6.7 Προσδιορισμός της ορθής σύνθεσης της επιτροπής στη βάση των
ειδικοτήτων και της εμπειρίας
Η διατύπωση της πρότασης για τη σύνθεση της επιτροπής λαμβάνει υπόψη της κυρίως
τέσσερεις παραμέτρους: το περιεχόμενο των κριτηρίων, τις ιδιαιτερότητες της εκπαιδευτικής
βαθμίδας όπως αυτές προσδιορίζονται από την ηλικία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση ως
περιεχόμενο και ως εκπαιδευτική διαδικασία και τις απαιτήσεις του έργου BESTU. Με βάση
τα παραπάνω επιχειρείται να προσδιορισθεί η σύνθεση μιας κατάλληλης επιτροπής η οποία
να διαθέτει την αναγκαία γνωστική επάρκεια για να ανταποκριθεί. Συνεπώς η επιτροπή
προτείνεται να συντεθεί από:
Α) ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης: προτείνεται να στελεχωθεί με ειδικό στην
περιβαλλοντική εκπαίδευση και έναν ειδικό στην εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας
Β) ως προς την ηλικία: προτείνεται να στελεχωθεί με ειδικό στην παιδοψυχολογία
Γ) ως προς την περιβαλλοντική εκπαίδευση: ομοίως και ως προς τα κριτήρια προτείνεται να
στελεχωθεί με το ίδιο στέλεχος, ειδικό στην περιβαλλοντική εκπαίδευση
Δ) ως προς το έργο BESTU: προτείνεται να στελεχωθεί από τον υπεύθυνο έργου του
επικεφαλής εταίρου καθώς επίσης και από τον υπεύθυνο έργου της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.
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7 Η πρόσκληση – ανακοίνωση του διαγωνισμού που θα
απευθύνει η Αναθέτουσα
Παρακάτω παρατίθεται σχέδιο πρόσκλησης – ανακοίνωσης διενέργειας του διαγωνισμού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.’’ με διακριτικό τίτλο
‘’ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.’’, στο πλαίσιο του έργου Best Water Use και ακρωνύμιο BEST U, το οποίο
υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα
Βουλγαρία 2014-2020, έχει θεσπίσει το βραβείο «Best Water Use», για την απονομή του
οποίου απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στους δημόσιους και ιδιωτικούς παιδικούς
σταθμούς της ΠΕ Σερρών, στο σχετικό διαγωνισμό.
Ειδικότερα θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα παρακάτω:

7.1 Γενικές Πληροφορίες για το Έργο BEST-U
Στα πλαίσια του προγράμματος «Interreg V-A Cooperation Programme GREECE-BULGARIA
2014-2020» υλοποιείται το έργο με τίτλο «Best Water Use / BEST-U», που αφορά στη
βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Γενικός στόχος του έργου αποτελεί η προώθηση των καινοτόμων τεχνολογιών στην
καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, την αποτελεσματική χρήση των υδάτινων πόρων
και την προστασία του εδάφους.
Tο έργο BEST-U αναμένεται να τονώσει τη διασυνοριακή συνεργασία, την περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση στις περιοχές εφαρμογών των δύο χωρών και την προώθηση της βιώσιμης
ανάπτυξης.
Ο ειδικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της διαχείρισης των υδάτων, μέσω της
προώθησης εκστρατειών «πράσινης συμπεριφοράς» στους τομείς της διαχείρισης των
υδάτων, της εφαρμογής πιλοτικών δραστηριοτήτων ενσωμάτωσης των υφιστάμενων
καινοτόμων μεθόδων / τεχνολογιών και της διαμόρφωσης περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής
πολιτικής.
Η Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου «Best
Water Use», ως εταίρος.
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Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του
2019. Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από δυο (2) εταίρους στην Ελλάδα και τρεις
(3) στη Βουλγαρία. Πιο συγκεκριμένα το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους:
•

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ (Ελλάδα) ως επικεφαλής εταίρος

•

Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Ελλάδα)

•

Economic Development Agency Bansko (Βουλγαρία)

•

Association Eco Network (Βουλγαρία)

•

Economic Development Agency High West Rodopi (Βουλγαρία)

Ειδικότερα, το BEST-U στοχεύει στην:
1. Ανάπτυξη της ικανότητας ορθής διαχείρισης των υδατικών πόρων από τα
εμπλεκόμενα μέρη και τους φορείς λήψης αποφάσεων,
2. Ενίσχυση της γνώσης και την ευαισθητοποίηση των χρηστών υδατικών πόρων, ώστε
να συμμετέχουν αποτελεσματικότερα στις περιβαλλοντικές δράσεις,
3. Δημιουργία εκπαιδευτικών διαδικασιών που θα προωθήσουν την ολοκληρωμένη,
συστηματική και διεπιστημονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών θεμάτων και
ειδικότερα τη βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων,
4. Δημιουργία αισθήματος ευθύνης, μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών,
σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες βιώσιμης διαβίωσης.
Ομάδες στόχοι του BEST-U
Μέσω της εφαρμογής του, το έργο, σκοπεύει να υποστηρίξει τις ακόλουθες κατηγορίες
δικαιούχων:
1. Τα τοπικά σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς,
2. Οι αγρότες και οι επιχειρήσεις,
3. Οι τοπικοί φορείς,
4. Οι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης.
Δράσεις του BEST – U
1. Δράσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων των ενδιαφερομένων και
των υπευθύνων λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων:
✓

Δημιουργία δικτύου τοπικών φορέων από τις δύο συμμετέχουσες χώρες, με στόχο
την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα της πολιτικής και της επικοινωνιακής
διαχείρισης των αστικών υδάτων.

✓

Πιλοτική δράση με τίτλο «καλύτερη χρήση ύδατος», αντλώντας πληροφορίες από
οργανισμούς, ιδρύματα και σχολεία που υλοποιούν ειδικές δράσεις ή / και
χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό για την ορθολογική χρήση των υδάτων.

✓

Ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης.
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2. Δράσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της γνώσης και στην ευαισθητοποίηση
των χρηστών των υδατικών πόρων, προκειμένου να ενισχύσει την αποτελεσματική
συμμετοχή τους στις περιβαλλοντικές δράσεις:
✓

Καταγραφή / έρευνα της σχέσης των νοικοκυριών και των αγροτών με το νερό και τη
αντίληψης τους γύρω από αυτό.

✓

Ανάπτυξη οδηγών ορθής διαχείρισης των υδατικών πόρων ανά κατηγορία χρήστη
ύδατος

✓

Δημιουργία οδηγού βέλτιστων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των διεθνώς
εφαρμοζόμενων πρακτικών.

✓

Εφαρμογή εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.

✓

Δράσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαδικασιών:

✓

Πραγματοποίηση σεμιναρίων σε δασκάλους σχολείων και νηπιαγωγείων, οι οποίοι
θα βελτιώσουν τις γνώσεις τους για τη διαχείριση των υδάτων και θα τους
εκπαιδεύσουν στα εργαλεία και τις τεχνικές που προτείνει το έργο BEST-U.

4. Δράσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία αίσθησης υπευθυνότητας μεταξύ των
φοιτητών και των εκπαιδευτικών σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και
τις βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης:
✓

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου περιβαλλοντικού προγράμματος σε σχολεία και
νηπιαγωγεία, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
των μαθητών. Τα παιδιά θα συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια να αποδείξουν ότι
χρησιμοποιώντας απλούς τρόπους και υιοθετώντας πιο υπεύθυνη συμπεριφορά,
όλοι μπορούμε να μειώσουμε τη σπατάλη ύδατος. Οι μαθητές είναι αυτοί, που στη
συνέχεια, θα ευαισθητοποιήσουν το υπόλοιπο σχολείο και τους γονείς τους.
✓ Δημιουργία εργαλείων ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού (e-learning / e-games)
και εφαρμογής για κινητά.
5. Δράσεις διάχυσης
✓
✓
✓
✓

Ενημερωτική ημερίδα, στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία,
Τελετή βράβευσης, στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία,
Τελικό Συνέδριο,
Ημερίδα κεφαλαιοποίησης.

Αναμενόμενα αποτελέσματα
Τα βασικά αποτελέσματα που αναμένονται να προκύψουν από την υλοποίηση του
προγράμματος είναι:
•

Πολίτες με υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά που θα προβούν σε δράσεις
για την προστασία και τη διατήρηση των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος
γενικότερα.

•

Παιδιά με υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά, που αφού μάθουν πώς τα ίδια
να εξοικονομούν νερό, θα ευαισθητοποιήσουν τους γονείς και τη γειτονιά για τη
σημασία του νερού και τους τρόπους εξοικονόμησης του.
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•

Δημιουργία δικτύου σε θέματα διαχείρισης του νερού με τη συμμετοχή
εκπαιδευτικών οργανισμών, τοπικών αρχών και πολιτών. Στο πλαίσιο του δικτύου,
θα ανταλλάσσονται εμπειρίες στη διαχείριση των πολιτικών και της επικοινωνίας των
αστικών υδάτων και θα γίνεται μεταφορά της διαθέσιμης τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας στα μέλη του. (θεσμική ενίσχυση). Επίσης, θα προωθηθεί στις τοπικές
αρχές ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διακυβέρνησης και διαχείρισης προκειμένου να
εφαρμοστούν αποτελεσματικά και οι πολιτικές, οι στρατηγικές, η νομοθεσία και οι
δεσμεύσεις της ΕΕ σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων στις περιοχές τους.

•

Προώθηση μιας ολοκληρωμένης βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων, με επίκεντρο
τα αστικά ύδατα, και ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ.

•

Εξάλειψη των κινδύνων για τη δημόσια υγεία μέσω της καλύτερης διαχείρισης του
νερού, αυξάνοντας το αίσθημα ασφάλειας του τοπικού πληθυσμού.

7.2 Το Βραβείο BEST WATER USE του BEST-U
7.2.1 Τι είναι το Βραβείο Best Water Use
Ο σκοπός του διαγωνισμού είναι Το Βραβείο Best Water Use, μέσα από μια διαδικασία
αξιολόγησης στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων πιστοποιεί ότι, το σχέδιο του
προγράμματος ΕΑΑ για το νερό που έχει υποβάλει ο παιδικός σταθμός είναι σχεδιασμένο με
τρόπο που διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει το έργο BEST-U για την
ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας του παιδικού σταθμού σχετικά με τη χρήση του
νερού. Ειδικότερα το Βραβείο επιβραβεύει την αρτιότητα, πληρότητα, καινοτομία,
εκπαιδευτική επάρκεια, ενός προγράμματος που σχεδιάζει να εφαρμόσει ένας παιδικός
σταθμός, καθώς και τις προοπτικές που εμφανίζει για την επίτευξη των περιβαλλοντικών
στόχων που καλείται να επιτύχει, σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού του και επισφραγίζει τον
αποτελεσματικό σχεδιασμό του.
Σε τι συνίσταται το Βραβείο Best Water Use
Το Βραβείο συνιστά μια τιμητική διάκριση και αφορά στην απονομή μιας ετικέτας, προς τη
σχολική μονάδα.
Σε τι δεν συνίσταται το Βραβείο Best Water Use
Το Βραβείο δεν συνοδεύεται από χρηματοδοτικό έπαθλο ή από οποιασδήποτε άλλης μορφής
υλική παροχή.
Δικαιούμενοι συμμετοχής
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν μονάδες παιδικών σταθμών της εδαφικής
περιφέρειας του Δήμου Σερρών, οι οποίες έχουν καταρτίσει ένα σχέδιο εκπαιδευτικού
προγράμματος για την αειφόρο ανάπτυξη με θέμα το νερό, και πρόκειται να το υλοποιήσουν
στο άμεσο μέλλον ή να το υλοποιούν ήδη.
Επιλέξιμες δράσεις
Το προτεινόμενο πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει επιλέξεις δράσεις. Ως επιλέξιμες
δράσεις νοούνται όλες οι δράσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης
χρήσης του νερού ως πολύτιμου φυσικού πόρου. Ως τέτοιες θεωρούνται δράσεις που είτε
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έχουν εφαρμοστεί ή εφαρμόζονται, είτε απευθύνονται αποκλειστικά στα παιδιά, είτε
αποσκοπούν στον πολλαπλασιασμό της ευαισθητοποίησης των χρηστών του νερού εκτός της
μονάδας όπως είναι το οικογενειακό περιβάλλον. Τα ανωτέρω μπορούν να αποτελούν
μεμονωμένα πεδία δράσεις, αλλά μπορούν να λειτουργούν και σωρευτικά.
Ειδικότερα ως επιλέξιμες δράσεις θεωρούνται (είτε μεμονωμένα είτε σωρευτικά) οι
παρακάτω:
1) διαδικασίες οργάνωσης και διαχείρισης της υλοποίησης των δραστηριοτήτων,
2) δραστηριότητες για την κατανόηση του θέματος (νερό και καλές πρακτικές χρήσης του),
3) δραστηριότητες εφαρμογής των Καλών Πρακτικών, και
4) δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση χρηστών νερού
εκτός σχολείου.
Αποδεικτικά μέσα
Δεδομένου ότι ο διαγωνισμός αφορά όχι στην υλοποίηση (των δράσεων) των προγραμμάτων
ΠΕ/ΕΑΑ με θέμα το νερό, αλλά ουσιαστικά στις προτεινόμενες δράσεις που εμπεριέχονται σε
αυτά (και οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν στο κοντινό μέλλον), ως αποδεικτικά μέσα
νοούνται τα εξής:
Το αναλυτικό σχέδιο (περιγραφή) του προγράμματος
Η περιγραφή των εκπαιδευτικών εργαλείων και των μεθόδων
Η περιγραφή του υλικού που θα παραχθεί ή έχει ήδη παραχθεί στο πλαίσιο των σχετικών
δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν.

7.2.2 Διαδικασία αξιολόγησης
Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί σε ένα στάδιο από ειδική επιτροπή αξιολόγησης με τη χρήση
των παρακάτω κριτηρίων και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που δίνονται στο διαγωνιστικό
πλαίσιο (το οποίο θα συνοδεύει την πρόσκληση ως παράρτημα της).
Κριτήρια αξιολόγησης
Ο προσδιορισμός και η διαμόρφωση των κριτηρίων συμμετοχής στη διαγωνιστική
διαδικασία λαμβάνει υπόψη τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες και ορίζει με σαφήνεια το
περιεχόμενο και το εύρος του ίδιου του διαγωνισμού.
Υπό αυτή την έννοια η αξιολόγηση πλαισιώνεται από τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες
κριτηρίων:
•

•

Κριτήρια αξιολόγησης της παιδαγωγικής προσέγγισης
Με αυτά αξιολογείται σε ποιο βαθμό το προτεινόμενο πρόγραμμα στο σύνολο είναι
σχεδιασμένο ώστε να επιτυγχάνει τους επιθυμητούς παιδαγωγικούς στόχους.
Κριτήρια αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Με αυτά αξιολογείται η αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου προγράμματος σε
σχέση με την ποιότητα, πληρότητα, συνάφεια και ευρηματικότητα των
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•

•

σχεδιαζόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ως προς την επαρκή κατανόηση του
θέματος του από τους μαθητές.
Κριτήρια αξιολόγησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων εφαρμογής των Καλών
Πρακτικών
Με αυτά εξετάζεται κατά πόσο οι σχεδιαζόμενες δραστηριότητες που
περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο πρόγραμμα διασφαλίζουν την επιτυχημένη
εφαρμογή των Καλών Πρακτικών χρήσης του νερού που προτείνει το έργο BEST-U
στις κτιριακές εγκαταστάσεις που στεγάζεται ο παιδικός σταθμός.
Κριτήρια αξιολόγησης εξωστρέφειας
Με αυτά αξιολογείται η πληρότητα, ο βαθμός πολλαπλασιασμού και η
αποτελεσματικότητα των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων, που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν κατά τη φάση της υλοποίησης του προγράμματος, ως προς την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης σχολικής κοινότητας στα ζητήματα
της προστασίας του νερού, καθώς και τις διαφαινόμενες προοπτικές δικτύωσης με
παρόμοιες πρωτοβουλίες.

Όλα τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στο παράρτημα με το διαγωνιστικό πλαίσιο.
Επιτροπή αξιολόγησης
Για την αξιολόγηση έχει συγκροτηθεί ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία απαρτίζεται από:
Έναν ειδικό επιστήμονα προσχολικής εκπαίδευσης
Έναν επιστήμονα με εμπειρία στην ΠΕ/ΕΑΑ
Έναν ειδικό επιστήμονα στην παιδοψυχολογία
Τους υπευθύνους του έργου BESTU

7.3 Προθεσμία υποβολής - Τρόπος υποβολής
Προθεσμία υποβολής
Οι ενδιαφερόμενες μονάδες θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την υποβολή
ειδικού φακέλου έως ………………………..,
Τρόπος υποβολής
Οι ενδιαφερόμενες μονάδες θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο όπου θα περιγράφεται
λεπτομερώς το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την αειφορική διαχείριση των
υδατικών πόρων που θα υλοποιήσει ή υλοποιεί ο διαγωνιζόμενος παιδικός σταθμός ο οποίος
θα πρέπει να περιέχει, κατ’ ελάχιστο, τις παρακάτω πληροφορίες:
Τίτλος του προγράμματος
Περιγραφή του σχεδίου περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών δράσεων που η σχολική μονάδα θα
ακολουθήσει ως αναπόσπαστο τμήμα του αναλυτικού ωρολόγιου προγράμματος της. Το
σχέδιο δράσεων θα πρέπει να συμβαδίζει με την προτεινόμενη δομή των τεσσάρων σταδίων
όπως αυτή περιγράφεται στο διαγωνιστικό πλαίσιο (παράρτημα πρόσκλησης)
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Αναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα κληθούν
να υλοποιήσουν τα παιδιά του παιδικού σταθμού όπου θα πρέπει να περιγράφονται
επαρκώς οι δραστηριότητες, οι στόχοι, τα εκπαιδευτικά εργαλεία, τα απαιτούμενα υλικά.
Περιγραφή του υλικού που θα παραχθεί από την υλοποίηση κάθε δραστηριότητας (π.χ.
αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια, οπτικοακουστικό υλικό, κατασκευές, ζωγραφιές
εκπαιδευτικά παιχνίδια κ.α.).
Περιγραφή προσδοκώμενων αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του σχεδίου δράσης σε
σχέση με την βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης των υδατικών πόρων από τα μέλη της
ομάδας στόχου του προγράμματος
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ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ:
ΔΙΕΘΥΝΣΗ:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
EMAIL:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Ο/Η ΑΙΤ….

…………………………
(υπογραφή & σφραγίδα)
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ΠΕΔΙΟ 1
Παρακαλούμε παραθέστε ένα σύντομο ιστορικό του παιδικού σταθμού (έτος
ίδρυσης, στάδια εξέλιξης, σημερινή δυναμικότητα, απασχολούμενο προσωπικό,
περιληπτική περιγραφή των υποδομών, βασικές παρεχόμενες υπηρεσίες, άλλες
πληροφορίες που κατά την κρίση σας θεωρείτε σημαντικές). Συνιστώμενος
μέγιστος αριθμός λέξεων 250.

ΠΕΔΙΟ 2
Παραθέστε βασικές πληροφορίες για το σχέδιο δράσης για το νερό, που θέλετε
να αναπτύξετε ή ήδη υλοποιείτε. Συνιστώμενος μέγιστος αριθμός λέξεων 500.
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ΠΕΔΙΟ 3
Παραθέστε την προτεινόμενη ή ακολουθούμενη παιδαγωγική διαδικασία. Για την
παράθεση της συμβουλευτείτε το σημείο Α του παραρτήματος της αίτησης.
Συνιστώμενος μέγιστος αριθμός λέξεων 500.

ΠΕΔΙΟ 4
Παραθέστε τις προτεινόμενες δράσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος που
προτείνετε ή ήδη υλοποιείτε και πως αυτές συμβάλουν ή θα συμβάλουν στην
κατανόηση του θέματος. Για την παράθεση της συμβουλευτείτε το σημείο Β του
παραρτήματος της αίτησης. Συνιστώμενος μέγιστος αριθμός λέξεων 500.
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ΠΕΔΙΟ 5
Παρακαλούμε περιγράψτε τις, κατά την κρίση σας, καινοτομικές διαστάσεις του
προτεινόμενου ή του υλοποιούμενου προγράμματος σε σχέση με την ποιότητα,
πληρότητα, συνάφεια και ευρηματικότητα των σχεδιαζόμενων εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων. Για την παράθεση τους συμβουλευτείτε το σημείο Γ του
παραρτήματος της αίτησης. Συνιστώμενος μέγιστος αριθμός λέξεων 500.

ΠΕΔΙΟ 6
Παρακαλούμε περιγράψτε τις δράσεις ευαισθητοποίησης που εμπεριέχονται στο
σχέδιο δράσης σας, τις οποίες σκοπεύετε να υλοποιήσετε ή ήδη υλοποιείτε. Για την
παράθεση τους συμβουλευτείτε το σημείο Δ του παραρτήματος της αίτησης.
Συνιστώμενος μέγιστος αριθμός λέξεων 500.
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ΠΕΔΙΟ 7
Επισυνάψτε υλικό που κατά την κρίση σας είναι απαραίτητο (πχ φωτογραφίες,
video, δημοσιεύματα, links, παιδικές ζωγραφιές ή άλλο υλικό, συναφών με το
διαγωνισμό, δραστηριοτήτων)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 3:
Οι πληροφορίες που θα παρατεθούν στο πεδίο 3 θα πρέπει να περιγράφουν το βαθμό που
το προτεινόμενο πρόγραμμα στο σύνολο είναι σχεδιασμένο ώστε να επιτυγχάνει τους
παρακάτω παιδαγωγικούς στόχους:
Α1. Βοηθά ώστε τα παιδιά να επιτυγχάνουν κοινωνικούς, συναισθηματικούς, γλωσσικούς,
σωματικούς και γνωστικούς στόχους
Α2. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων και αντιλήψεων ως προς τη μάθηση
ενώ παράλληλα οδηγεί στην απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων
Α3. Θέτει ρεαλιστικούς στόχους που μπορούν να επιτευχθούν σε αυτό το στάδιο
Α4. Είναι κατάλληλο ή μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα και για παιδιά με ειδικές ανάγκες
Α5. Βασίζεται και αξιοποιεί τις γνώσεις και ικανότητες που ήδη διαθέτουν τα παιδιά
Α6. Οδηγεί στην κατανόηση εννοιών με το να βοηθά τα παιδιά να οικοδομούν τη δική τους
κατανόηση εντός πλαισίων που έχουν νόημα
Α7. Βοηθά την κατανόηση εννοιών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων με ολοκληρωμένο και
φυσικό τρόπο
Α8. Επιτρέπει ευελιξία για τα παιδιά και τους δασκάλους
Α9. Καλλιεργεί την ανάγκη των παιδιών για εξερεύνηση και αναζήτηση των απαντήσεων και
του τρόπου διεκπεραίωσης των καθηκόντων τους χωρίς να υποδεικνύει μια μοναδική σωστή
απάντηση ή ένα μοναδικό σωστό τρόπο.
Α10. Ενισχύει την ανάπτυξη των ικανοτήτων ανώτερης κλίμακας όπως ο συλλογισμός, η
αιτιολόγηση, η επίλυση προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων
Α11. Ενισχύει και ενθαρρύνει την κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ παιδιών και ενηλίκων
Α12. Σέβεται τις ψυχικές ανάγκες των παιδιών για σωματική δραστηριότητα, διέγερση των
αισθήσεων, καθαρό αέρα και καλλιέργεια των συναισθημάτων
Α13. Προωθεί το αίσθημα της ασφάλειας, και κάνει τα παιδιά να νιώθουν ότι ανήκουν κάπου
Α14. Προσφέρει εμπειρίες που ενισχύουν τα συναισθήματα επιτυχίας, ολοκλήρωσης και
της χαράς της μάθησης.
Α15. Ενισχύουν τις θετικές σχέσεις μεταξύ τους (ενδυνάμωση ομάδας), με τους δασκάλους
και με τις οικογένειες τους
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Β. ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 4:
Παραθέστε πληροφορίες που θα περιγράφουν το κατά πόσο το προτεινόμενο πρόγραμμα:
Β1. Προωθεί τη δια δραστική μάθηση και ενθαρρύνει την απόκτηση γνώσης των παιδιών για
το θέμα
Β2. Αξιοποιεί το φυσικό περιβάλλον ως εργαλείο μάθησης και κατανόησης του θέματος (η
σημασία του νερού)
Β3. Έχει διεπιστημονικό και πολυεπιστημονικό χαρακτήρα
Β4. Προβλέπει τη εφαρμογή των διδακτικών προσεγγίσεων της ΠΕ
Β5. Προβλέπει τη χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων
Β6. Μαθαίνει στα παιδιά τις βασικές αρχές και στάδια της διεξαγωγής έρευνας
Β7. Συμπεριλαμβάνει διαδικασίες για την ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση του βαθμού
απόκτησης νέας γνώσης και κατανόησης
Β8. Έχει αλληλουχία και νοηματική σύνδεση μεταξύ των διδακτικών δραστηριοτήτων

Γ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 5:
Παραθέστε πληροφορίες για το κατά πόσο οι σχεδιαζόμενες δραστηριότητες που
περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο πρόγραμμα ως προς την εφαρμογή των Καλών
Πρακτικών χρήσης του νερού που προτείνει το έργο BEST-U καλύπτουν τα παρακάτω
κριτήρια:
Γ1. Οι επεμβάσεις θα έχουν συγχρόνως και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, πρόκειται δηλαδή, να
γίνει χρήση των χώρων του σχολείου στους οποίους θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις και
ως εργαστήρια μάθησης
Γ2. Προβλέπεται ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής των ΚΠ
(παρεμβάσεων) στις εγκαταστάσεις της σχολικής μονάδας (π.χ. σύστημα καταγραφής
κατανάλωσης νερού πριν και μετά τις παρεμβάσεις)
Γ3. Με τις σχεδιαζόμενες δραστηριότητες/επεμβάσεις καλύπτονται επαρκώς οι δυνατότητες
εφαρμογής των ΚΠ που αφορούν στον κτηριακό/οικιακό τομέα
Γ4. Οι παρεμβάσεις είναι αποδοτικές δηλαδή, επιτυγχάνουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα
με το χαμηλότερο δυνατό κόστος υλοποίησης (αρχική εφαρμογή και μελλοντική συντήρηση)

Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 6:
Παραθέστε πληροφορίες αναφορικά με την πληρότητα και αποτελεσματικότητα των
σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά τη φάση της
υλοποίησης του προγράμματος, ως προς το σκοπό της ευαισθητοποίησης της σχολικής
κοινότητας. Συγκεκριμένα θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
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Δ1. Περιλαμβάνονται διαδικασίες για την ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση του βαθμού
αλλαγής νοοτροπίας των ομάδων στόχου εξαιτίας των δράσεων ευαισθητοποίησης
Δ2. Υπάρχει αλληλουχία και νοηματική σύνδεση μεταξύ των δραστηριοτήτων
ευαισθητοποίησης
Δ3. Απευθύνεται σε ικανοποιητικό αριθμό ατόμων ανά ομάδα στόχου
Δ4. Απευθύνεται σε κατάλληλες ομάδες στόχου σύμφωνα με το πλαίσιο του έργου BEST-U
Δ5. Καλύπτουν ικανοποιητικά οι προτεινόμενες δράσεις ευαισθητοποίησης το εύρος των ΚΠ
Δ6. Γίνεται χρήση κατάλληλων επικοινωνιακών εργαλείων προσαρμοσμένα στο επίπεδο
γνωστικής, σωματικής, πνευματικής και συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών προσχολικής
ηλικίας
Δ7. Έχουν οι προτεινόμενες δράσεις ευαισθητοποίησης τοπικό χαρακτήρα (π.χ. προστασία
ρέματος της περιοχής)
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