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Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Μια διάσταση της
εκπαίδευσης που συµβάλλει στο χτίσιµο µιας νέας

κοσµοαντίληψης για το περιβάλλον και τον άνθρωπο
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Η έννοια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τα
χαρακτηριστικά της

Στην εποχή µας τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο σύγ-
χρονος άνθρωπος, ως αποτέλεσµα του «ιδιαίτερου» τρόπου µε τον οποίο δια-
χειρίζεται το φυσικό περιβάλλον, οδηγούν τελικά στην ανάγκη αναθεώρησης
της σχέσης του µε αυτό. Οι δυτικές, κυρίως, κοινωνίες δείχνουν κάποιες φορές
να συνειδητοποιούν ότι, παρά την πληθώρα των τεχνολογικών γνώσεων και επι-
τευγµάτων που διαθέτει η επιστήµη για την αντιµετώπιση και επίλυση των πε-
ριβαλλοντικών προβληµάτων, πρέπει, καταρχάς, να αναθεωρήσουν ριζικά και
συνάµα να αναδιαµορφώσουν τη στάση τους απέναντι σε εκείνο το σύστηµα που
καλείται φύση-άνθρωπος. Σήµερα, άλλωστε, πολλοί είναι εκείνοι που υιοθετούν
την άποψη ότι είναι απαραίτητο το χτίσιµο µια νέας κοσµοαντίληψης για το πε-
ριβάλλον, ότι απαιτείται, µε άλλα λόγια, αφενός µεν σε βάθος γνώση γι’ αυτό,
αφετέρου δε αλλαγή των περιβαλλοντικών στάσεων καθώς και προβολή και
καλλιέργεια των περιβαλλοντικών αξιών.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, ιδιαιτέρα σηµαντικός είναι ο ρόλος που διαδρα-
µατίζει σήµερα η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τόσο µέσα στο επίσηµο εκπαι-
δευτικό σύστηµα όσο και έξω από αυτό, καθώς συµβάλλει ουσιαστικά στην εν-
συνείδητη διαµόρφωση του περιβαλλοντικού ήθους και της περιβαλλοντικής παι-
δείας των πολιτών. Άλλωστε, «… τα τελευταία είκοσι χρόνια η Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση βρίσκεται στο προσκήνιο της επικαιρότητας, καθώς θεωρείται ως
ένα από τα αποτελεσµατικότερα µέσα για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών
προβληµάτων που έχουν λάβει πλανητικές διαστάσεις και απειλούν την ποιότητα
ζωής και τη βιωσιµότητα του πλανήτη» (Φλογαΐτη και Βασάλα, 2002).

Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διά-
φοροι ορισµοί. Ξεχωρίζει εκείνος του Stapp (1969), ο οποίος υπογραµµίζει ότι
η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση που στοχεύει στην ανάπτυ-
ξη πολιτών µε γνώσεις σε σχέση µε το βιοφυσικό περιβάλλον και τα προβλήµα-
τά του, πολιτών οι οποίοι αφενός µεν είναι ενήµεροι για το πώς θα βοηθήσουν,



ώστε να λυθούν αυτά τα προβλήµατα, αφετέρου δε να έχουν τη διάθεση να συν-
δράµουν ουσιαστικά στην επίλυσή τους (Παπαδηµητρίου, 1998). Επίσης, στη
∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη του Βελιγραδίου, το 1975, καθώς και σε αυτή της Τι-
φλίδας (1977), διασκέψεις οι οποίες αποτέλεσαν σταθµούς για την Περιβαλλο-
ντική Εκπαίδευση, αυτή εκλαµβάνεται ως «… µια εκπαιδευτική διαδικασία η
οποία θα µπορούσε να συµβάλλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος γενικά αλλά
και στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων µέσω της κατάλληλης εκ-
παίδευσης των ανθρώπων, ώστε να αποκτήσουν οι τελευταίοι τις αναγκαίες γνώ-
σεις, τις κατάλληλες αξίες, στάσεις και δεξιότητες που θα τους οδηγήσουν στην
υιοθέτηση νέων προτύπων συµπεριφοράς» (Παπαδηµητρίου, 1998).

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, γενικά, είναι µία µορφή εκπαίδευσης που δεν
αρκείται στην αποκλειστική µετάδοση αποσπασµατικών περιβαλλοντικών γνώ-
σεων, αλλά έχει ως σκοπό «…τη διαµόρφωση ενός παγκόσµιου πληθυσµού, που
να είναι ενήµερος και να ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και τα προβλήµατά
του και να έχει τη γνώση, τις δεξιότητες, τις στάσεις και τη διάθεση να εργάζεται
ατοµικά και συλλογικά για την επίλυση τρεχόντων περιβαλλοντικών προβληµά-
των και πρόληψη νέων» (Παπαδηµητρίου, 1998).

Πιο συγκεκριµένα, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι µία συνεχής, µία διά
βίου διαδικασία εκπαίδευσης προσανατολισµένη στο µέλλον, καθώς απευθύνε-
ται σε άτοµα ανεξάρτητα από την ηλικία ή τον τοµέα δραστηριοποίησής τους, και
εκτείνεται σε όλα τα στάδια της ζωής τους (∆ασκολιά, 2004). Θεωρεί ότι το πε-
ριβάλλον –φυσικό και δοµηµένο, τεχνολογικό και κοινωνικό, οικονοµικό, πολι-
τικό, πολιτιστικό, ιστορικό, ηθικό, αισθητικό (UNESCO, 1977)– είναι ένα πο-
λύπλευρο και πολυσύνθετο αλληλεπιδρών σύστηµα και, συνεπώς, δέχεται ότι η
κατανόηση αλλά και η επίλυση των ποικίλων περιβαλλοντικών προβληµάτων
πρέπει να γίνεται µε συνδυασµό διάφορων επιστηµονικών κλάδων. Επισηµαί-
νοντας, λοιπόν, την αναγκαιότητα να δρα ενοποιητικά µεταξύ των διάφορων
κλάδων, υιοθετεί τη διεπιστηµονική προσέγγιση και γι’ αυτό παρέχει ολιστική
και ισορροπηµένη θεώρηση των περιβαλλοντικών προβληµάτων.

Η ολιστική αντίληψη των περιβαλλοντικών θεµάτων, που προτείνει η Περι-
βαλλοντική Εκπαίδευση, είναι ουσιαστικά µια νέα θεώρηση εξέτασης των φαι-
νοµένων της ζωής. Είναι, πράγµατι, γεγονός ότι µε την ανάπτυξη των επιστηµών
και τη διεύρυνση των γνώσεων επήλθε ο κατακερµατισµός τους, µια και λόγοι
συστηµατικής προσέγγισης το επέβαλαν. Έτσι, συνήθως τα διάφορα θέµατα
εξετάζονται στο σχολείο µέσα από µια στενή και αυστηρή θεώρηση, και προ-
σεγγίζονται επιφανειακά και καθόλου κριτικά. Αυτό, σε συνδυασµό µε τις πα-
ραδοσιακές µορφές διδασκαλίας, που σε αρκετές περιπτώσεις επικρατούν ακό-
µα, έχει τοποθετήσει το σχολείο µακριά από τα καίρια προβλήµατα της σύγ-
χρονης πραγµατικότητας. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, λοιπόν, µε νέες µε-
θόδους και πρακτικές έρχεται αφενός για να αντιµετωπίσει τα οξυµένα προ-
βλήµατα της εποχής µας και αφετέρου για να προωθήσει την ενσωµάτωση του
σχολείου στην κοινωνία, προτείνοντας την αναζήτηση λύσεων µέσα από τη διε-
πιστηµονική και ολιστική προσέγγιση.
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Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, άλλωστε, εξετάζει τα µεγάλα περιβαλλο-
ντικά θέµατα από τοπική, εθνική, περιφερειακή και διεθνή σκοπιά, και κατά
συνέπεια ενσωµατώνει την ίδια την εκπαίδευση στην κοινωνία. Παράλληλα, επι-
κεντρωνόµενη σε περιβαλλοντικά φαινόµενα που συνδέονται άµεσα µε τη ζωή
του εκπαιδευοµένου ελκύει το ενδιαφέρον του και του δίνει κίνητρα για να συµ-
µετάσχει εθελοντικά στις δράσεις που αναπτύσσει σε σχέση µε το περιβάλλον.
Εµµένει στην αξία και στην αναγκαιότητα της οµαδικής δουλειάς, της συνερ-
γασίας και της ατοµικής συµµετοχής των πολιτών σε συλλογικές δράσεις. προω-
θεί, συνεπώς, την ενεργό συµµετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Επιπροσθέτως,
ξεφεύγοντας από το στενό πλαίσιο του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος
(επεκτείνεται και σε άλλους κοινωνικούς και θεσµικούς φορείς) αποσκοπεί σε
µια µάθηση γνωστική, ζωντανή αλλά και ψυχαγωγική, η οποία οδηγεί στην ανά-
πτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για τη λύση περιβαλλοντικών προβληµάτων.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι µια µορφή εκπαίδευσης µε δυναµικό χα-
ρακτήρα, καθώς δεν παραµένει στάσιµη µέσα στο χρόνο, αλλά παρακολουθεί
και αφοµοιώνει όλες τις κοινωνικές, οικονοµικές, τεχνολογικές και πολιτισµι-
κές αλλαγές που συµβαίνουν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην είναι ποτέ απο-
κοµµένη από τη σύγχρονη ανθρώπινη ζωή, να έχει συνέχεια και να ανταποκρί-
νεται σε όλες τις περιβαλλοντικές προκλήσεις (Τσαµπούκου-Σκαναβή, 2004).
Επαναπροσδιορίζει τις κατευθύνσεις της, το περιεχόµενό της και τις µεθόδους
της, σύµφωνα µε τη νέα, κάθε φορά, πραγµατικότητα και τις καινούριες ανάγκες
και προβληµατικές που διαµορφώνονται, ώστε να προλαµβάνει µελλοντικές κα-
ταστάσεις που απειλούν την ποιότητα του περιβάλλοντος και της ζωής (Φλο-
γαΐτη, 1998).

Η γένεση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση µε τη διεθνώς αποδεκτή σκοπιά της ανα-
πτύχθηκε στις δεκαετίες του 1960 και 1970, όταν έγιναν πλέον αισθητά όχι µό-
νο στους επιστήµονες αλλά και στους ίδιους τους απλούς πολίτες τα συνεχώς
αυξανόµενα περιβαλλοντικά προβλήµατα του πλανήτη. Την περίοδο αυτή, άλ-
λωστε, µε πρωτοβουλίες ευαισθητοποιηµένων εκπαιδευτικών και περιβαλλο-
ντολόγων επιχειρήθηκε µια συνειδητή σύνδεση του περιβάλλοντος µε την εκ-
παίδευση, µε απώτερο σκοπό τη συµβολή της τελευταίας στη βελτίωση και την
προστασία του περιβάλλοντος. Αξίζει, πάντως, να σηµειωθεί ότι η ιδέα της Πε-
ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης αναδύθηκε σταδιακά και δε διαµορφώθηκε ούτε
επιβλήθηκε από τους υπεύθυνους για την εκπαίδευση κρατικούς φορείς. η ανά-
πτυξή της οφείλεται κυρίως σε πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών και µη κυβερνητι-
κών φορέων.

Το µαζικό ενδιαφέρον για το περιβάλλον που εκδηλώθηκε αυτή την εποχή και
χαρακτηρίστηκε ως κίνηση η οποία είναι ευρύτερα γνωστή ως «οικολογική κίνη-
ση», «περιβαλλοντική κίνηση» ή «περιβαλλοντική επανάσταση» αφενός µεν προ-
κάλεσε αναστάτωση σε πολλά πεδία της γνώσης, καθώς έθεσε υπό αµφισβήτηση
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την αυθεντία τους, αφετέρου δε επισήµανε ότι τα περιβαλλοντικά προβλήµατα
δεν είναι θέµα µόνο των τοπικών κυβερνήσεων και των ειδικών, αλλά απαιτούν
ευρύτερη συµµετοχή και παγκόσµια συνεργασία (Παπαδηµητρίου, 1998).

Οι ρίζες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εντούτοις, µπορούν να αναζη-
τηθούν ακόµα παλαιότερα, όταν, για παράδειγµα, ο Σκοτσέζος βοτανολόγος
καθηγητής Patrick Geddes (1854-1933), ο οποίος για πολλούς θεωρείται πατέ-
ρας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνέδεσε για πρώτη φορά την ποιότη-
τα του περιβάλλοντος µε την ποιότητα της εκπαίδευσης, µια σύνδεση που απο-
τελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Παπαδηµητρί-
ου, 1998). Ωστόσο, το ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον για το περιβάλλον που εκ-
δηλώνεται κατά τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 (το οποίο δεν ήταν εντελώς ξε-
κοµµένο από το αντίστοιχο ενδιαφέρον που είχε εκδηλωθεί σε άλλες εποχές, κα-
θώς σε αυτό εµπεριέχονται ιδέες και στάσεις που είχαν αναπτυχθεί και παλαι-
ότερα) δικαιολογούν, σύµφωνα µε τον MacCormick (1989), κάποιοι συγκεκρι-
µένοι παράγοντες, οι οποίοι συντρέχουν την εν λόγω χρονική περίοδο. Τέτοιοι
παράγοντες είναι, για παράδειγµα, η οικονοµική ανάπτυξη, οι διάφορες δηµο-
σιεύσεις σχετικές µε περιβαλλοντικά προβλήµατα, η γνωστοποίηση από τα
Μ.Μ.Ε. περιβαλλοντικών καταστροφών, η πρόοδος της επιστηµονικής γνώσης,
η µεταστροφή του ήθους απέναντι στο περιβάλλον που αναπτύχθηκε σταδιακά
µετά το Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, καθώς και η ανάπτυξη διάφορων κοινωνικών κι-
νήσεων την ίδια εποχή (Παπαδηµητρίου, 1998).

Ο όρος Περιβαλλοντική Εκπαίδευση διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον
Thomas Pritchard σε διάσκεψη της Παγκόσµιας Ένωσης για την Προστασία
της Φύσης, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Παρίσι, το 1948 (Τσαµπούκου-Σκα-
ναβή, 2004). Ωστόσο, η αναζήτηση της ταυτότητάς της τόσο σε θεωρητικό όσο
και σε πρακτικό επίπεδο συνεχίστηκε και στα χρόνια που ακολούθησαν, ενώ η
φιλοσοφία της δοµήθηκε µέσα σε µια σειρά διασκέψεων για το περιβάλλον.
Εξάλλου, είναι γεγονός ότι ο όρος Περιβαλλοντική Εκπαίδευση χρησιµοποιή-
θηκε αρκετά νωρίς σε διάφορες χώρες, αλλά όχι µε την ίδια σηµασία που απέ-
κτησε στο τέλος της δεκαετίας του ’60. Μόλις το 1969, στο πλαίσιο ενός σεµινα-
ρίου που πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο του Michigan και υπό την κα-
θοδήγηση του William Stapp, ο οποίος θεωρείται ένας από τους θεµελιωτές της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οριοθετήθηκαν τα γενικά χαρακτηριστικά της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, πολλά από τα οποία (π.χ. γνώση των περιβαλ-
λοντικών προβληµάτων, σχετική ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών,
διάθεση για συµµετοχή στην επίλυσή τους) υιοθετήθηκαν στη συνέχεια από τις
σχετικές διασκέψεις που ακολούθησαν (Παπαδηµητρίου, 1998).

Σύµφωνα µε τον Stapp, λοιπόν, βασικός στόχος της Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης είναι να βοηθήσει τα άτοµα να κατανοήσουν ότι ο άνθρωπος είναι µέρος
ενός συστήµατος το οποίο αποτελείται από τον ίδιο τον άνθρωπο, την κουλτού-
ρα του και το βιοφυσικό του περιβάλλον, και ακόµα ότι έχουν πραγµατικά την ικα-
νότητα να αλλάξουν τις σχέσεις αλληλεξάρτησης µέσα σε αυτό το σύστηµα. Επί-
σης, θεωρεί σκόπιµη την απόκτηση µιας ευρείας κατανόησης των δύο όψεων του



βιοφυσικού περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς) καθώς και του ρόλου
τους στην κοινωνία, ώστε τελικά οι πολίτες να συνειδητοποιήσουν σε βάθος τα
περιβαλλοντικά προβλήµατα και τις δυνατότητες επίλυσής τους και, συνεπώς, να
εργαστούν συστηµατικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Τέλος, κατά τον Stapp, βα-
σικός στόχος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι η απόκτηση από τα άτοµα
στάσεων ενδιαφέροντος για το βιοφυσικό περιβάλλον και διάθεσης για συµµε-
τοχή στη διαδικασία βελτίωσης και προστασίας του (Παπαδηµητρίου, 1998).

Οι σηµαντικότεροι σταθµοί της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Το ενδιαφέρον για την παγκοσµιοποίηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης εκδηλώνεται για πρώτη φορά το 1968, στη ∆ιάσκεψη που πραγµατοποιήθηκε
στο Παρίσι υπό την αιγίδα της UNESCO, µε θέµα τη Βιόσφαιρα. Πιο συγκε-
κριµένα, στην εν λόγω διάσκεψη επισηµαίνεται η ανάγκη για ανάπτυξη διδα-
κτικού υλικού σχετικού µε το περιβάλλον (curriculum materials), το οποίο θα
απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και θα προσανατολίζει την πα-
γκόσµια γνώση στην επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων. Επιπλέον, υπο-
γραµµίζεται η ανάγκη για προαγωγή της τεχνικής κατάρτισης και της παγκό-
σµιας γνώσης για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, και ενθαρρύνεται η δηµι-
ουργία εθνικών συντονιστικών οργάνων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε
όλο τον κόσµο (Τσαµπούκου-Σκαναβή, 2004).

Το 1969 οργανώνεται σεµινάριο στις ΗΠΑ, υπό την καθοδήγηση του William
Stapp, στο οποίο οριοθετούνται τα γενικά χαρακτηριστικά της Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης και δίνεται ο πρώτος ορισµός της Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης (Παπαδηµητρίου, 1998). Παράλληλα, τίθενται οι πρώτοι στόχοι της Πε-
ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ενώ τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από το εν
λόγω σεµινάριο, θα καθορίσουν τελικά τη µετέπειτα εξέλιξη του θεωρητικού
πλαισίου της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

∆ύο χρόνια αργότερα, το 1970, πραγµατοποιείται στη Νεβάδα των Ηνωµέ-
νων Πολιτειών η ∆ιεθνής Συνάντηση Εργασίας µε θέµα «Περιβαλλοντική Εκ-
παίδευση στα Σχολικά Προγράµµατα», η οποία καθιέρωσε ουσιαστικά στο διε-
θνές λεξιλόγιο τον όρο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», διατυπώνοντας µάλιστα
έναν ορισµό της – σηµείο αναφοράς στην παγκόσµια βιβλιογραφία της Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης.

To αυξηµένο ενδιαφέρον για το περιβάλλον οδήγησε το 1972 στη ∆ιάσκεψη
της Στοκχόλµης (υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε.), µε θέµα: «Περιβάλλον του Αν-
θρώπου». Η εν λόγω ∆ιάσκεψη «… υπήρξε ορόσηµο όχι µόνο γιατί αναγνώρισε
την αξία της Π.Ε., αλλά και γιατί εδραίωσε την αντίληψη της παγκόσµιας διά-
στασης των περιβαλλοντικών προβληµάτων και των θεµάτων ανάπτυξης …» (Πα-
παδηµητρίου, 1998). Μέσα από τη διακήρυξή της αναγνωρίζεται ξεκάθαρα ότι
τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που δηµιουργούνται από τις ανθρώπινες δρα-
στηριότητες και επηρεάζουν σηµαντικά τη ζωή του πλανήτη ξεπερνούν τα εθνι-
κά σύνορα (Κούσουλας, 2000). Παράλληλα, διατυπώνονται θέσεις για την αντι-
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µετώπισή τους και γίνεται έκκληση τόσο για συλλογική ανάληψη ευθύνης όσο
και για νέες µορφές διεθνούς συνεργασίας µε στόχο την ανάπτυξη της Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης σε παγκόσµια κλίµακα.

Η Στοκχόλµη, άλλωστε, αποτέλεσε ουσιαστικά το έναυσµα για την εισαγω-
γή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία, µε στόχο τη διαµόρφωση
σωστά ενηµερωµένων για το περιβάλλον πολιτών (Παπαδηµητρίου, 1998). Εξάλ-
λου, στη Σύσταση 19 της ∆ιακήρυξης της ∆ιάσκεψης τονίζεται ο ιδιαίτερος ρό-
λος της εκπαίδευσης στη διαµόρφωση υπεύθυνης συµπεριφοράς των πολιτών
για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η συζήτηση της ∆ιάσκεψης προσανατολίστηκε µε βάση δύο άξονες. Ο πρώ-
τος αφορούσε στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος και στην αντιµετώπιση αυ-
τής της αρνητικής κατάστασης µε επανορθωτικά µέτρα, ενώ ο δεύτερος αναφε-
ρόταν στην έννοια της διατήρησης της φύσης – έννοια που περιλάµβανε τη δια-
τήρηση των απειλούµενων ειδών. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι η ∆ιάσκε-
ψη της Στοκχόλµης δεν οδήγησε τελικά στην υιοθέτηση νοµικά δεσµευτικών κει-
µένων – γεγονός το οποίο ίσως οφείλεται στο ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο πολ-
λά κράτη µε διαφορετικό υπόβαθρο να συµφωνήσουν σε δεσµευτικά κείµενα που
αφορούν σε ένα τόσο ευρύ αντικείµενο.

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της συγκεκριµένης ∆ιάσκεψης οργανώθη-
κε το ∆ιεθνές Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (UNEP), το οποίο
«…αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στο σχεδιασµό δραστηριοτήτων, απαραίτητων
για την ανάπτυξη ενός διεθνούς προγράµµατος στον τοµέα της Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης, ενθαρρύνοντας παράλληλα την έρευνα, το σχεδιασµό νέων µε-
θόδων, διδακτικού υλικού και εκπαιδευτικών προγραµµάτων στον τοµέα του πε-
ριβάλλοντος, την κατάρτιση εκπαιδευτικών και ερευνητών και την παροχή βοή-
θειας στα κράτη-µέλη του ΟΗΕ για την ανάπτυξη προγραµµάτων Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης» (Τσαµπούκου-Σκαναβή, 2004).

Σταθµό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτέλεσε η ∆ιακυβερνητική
∆ιάσκεψη του Βελιγραδίου, το 1975. Σε αυτήν οριοθετήθηκε η βάση της φιλο-
σοφίας, των στόχων, των σκοπών και των καθοδηγητικών αρχών της Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης, την οποία ανέδειξε ως µια εκπαιδευτική πορεία µε ηθι-
κές, οικονοµικές και πολιτικές διαστάσεις (Παπαδηµητρίου, 1998). Η ∆ιακή-
ρυξη της ∆ιάσκεψης, η οποία αποτύπωσε τα συµπεράσµατα που προέκυψαν και
είναι ευρύτερα γνωστή ως «Χάρτα του Βελιγραδίου», ορίζει ως σκοπό της Πε-
ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης τη «…διαµόρφωση ενός παγκόσµιου πληθυσµού
που να είναι ενήµερος και να ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και τα προβλή-
µατά του και να έχει τη γνώση, τις δεξιότητες, τις στάσεις και τη διάθεση να ερ-
γάζεται ατοµικά και συλλογικά, για την επίλυση τρέχοντων περιβαλλοντικών
προβληµάτων και πρόληψη νέων» (UNESCO, 1976). Στο Βελιγράδι επισηµάν-
θηκε, επίσης, η ανάγκη να συµβάλει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην καλ-
λιέργεια ενός παγκόσµιου περιβαλλοντικού ήθους, «… ενός ήθους σύµφωνα µε
το οποίο τα άτοµα και οι κοινωνίες θα υιοθετούν στάσεις και αξίες εναρµονι-
σµένες µε τη θέση της ανθρωπότητας µέσα στη βιόσφαιρα…» (UNESCO, 1976).



Υπογραµµίστηκε, επίσης, ότι για την υλοποίηση των προγραµµάτων Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης και την επίτευξη των στόχων τους απαιτούνται ριζικές
µεταρρυθµίσεις των εκπαιδευτικών συστηµάτων στην κατεύθυνση νέων και δη-
µιουργικών σχέσεων µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών, µεταξύ σχολείου και
κοινότητας και µεταξύ συστηµάτων εκπαίδευσης και κοινωνίας στο σύνολό της
(Φλογαΐτη, 1998). Παράλληλα, επαναπροσδιορίστηκε η έννοια της ανάπτυξης κα-
θώς και η σχέση του ανθρώπου µε το περιβάλλον και καθορίστηκαν µέτρα για
την αντιµετώπιση της υπάρχουσας περιβαλλοντικής υποβάθµισης (Τσαµπούκου-
Σκαναβή, 2004). Η πρώτη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη για την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση συγκλήθηκε στην Τιφλίδα από 14 µέχρι 26 Οκτωβρίου 1977. Η διά-
σκεψη οργανώθηκε από την UNESCO σε συνεργασία µε το Περιβαλλοντικό
Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών (UNEP) (Τσαµπούκου-Σκαναβή, 2004).

Στην εν λόγω ∆ιάσκεψη συζητήθηκαν κυρίως τα περιβαλλοντικά προβλήµατα
στις σύγχρονες κοινωνίες καθώς επίσης και η στρατηγική, η µεθοδολογία και η πο-
ρεία ανάπτυξης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Παράλληλα, διατυπώθηκαν
οι σκοποί, οι στόχοι και οι κατευθυντήριες αρχές της ως διαδικασίας που συντε-
λεί στην κατανόηση της αλληλεξάρτησης κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτικών
παραγόντων, παρέχοντας ταυτόχρονα την ικανότητα συµµετοχής στα άτοµα και
στις κοινωνικές οµάδες, στην προσπάθεια για βελτίωση του περιβάλλοντός τους
(Τσαµπούκου-Σκαναβή, 2004). Τα κείµενα που προήλθαν από τη ∆ιακυβερνητι-
κή ∆ιάσκεψη της Τιφλίδας, η γνωστή «∆ιακήρυξη για την Περιβαλλοντική Εκ-
παίδευση», αποτελούν ένα βασικό κείµενο αναφοράς για τους ασχολούµενους µε
την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ένα ιστορικής σηµασίας ντοκουµέντο.

Μέσα από αυτήν υιοθετήθηκε για πρώτη φορά µια διευρυµένη έννοια του πε-
ριβάλλοντος, καθώς, όπως τονίστηκε, περιλαµβάνει εκτός από το φυσικό και το
πολιτικό, το πολιτιστικό, το κοινωνικό κ.τ.λ περιβάλλον του ανθρώπου. Επίσης,
στην εν λόγω ∆ιάσκεψη τονίστηκε ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση απευθύ-
νεται σε όλες τις οµάδες του πληθυσµού και προτάθηκε η ενσωµάτωσή της σε
κάθε όψη της εκπαίδευσης και σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από το νηπιαγω-
γείο (Παπαδηµητρίου, 1998).

Επιπρόσθετα, σκιαγραφείται µια διεθνής στρατηγική για την καθιέρωση και
ανάπτυξη της Π.Ε. και Κατάρτισης για την επόµενη δεκαετία. Η στρατηγική αυ-
τή στηρίζεται σε εννέα κρίσιµα σηµεία, που είναι: πρόσβαση σε πληροφορίες,
έρευνα και προγραµµατισµός, προγράµµατα σπουδών και διδακτικό υλικό, κα-
τάρτιση προσωπικού, τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση, ενηµέρωση του
κοινού, γενική πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, κατάρτιση ειδικών και διεθνής και
περιφερειακή συνεργασία.

Η πρόσφατα εµφανιζόµενη έννοια της αειφόρου ανάπτυξης αρχίζει να αντι-
µετωπίζεται ως το στοιχείο-κλειδί για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών ζη-
τηµάτων και τη γεφύρωση των εννοιών περιβάλλον και ανάπτυξη, οι οποίες µέ-
χρι τότε φάνταζαν απολύτως ασύµβατες. Αυτό σηµαίνει ότι και η Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση προσανατολίζεται προς την υπεράσπιση και τη διάδοση της έννοιας
αυτής.
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Μια δεκαετία µετά τη ∆ιακήρυξη της Τιφλίδας, το 1987, έλαβε χώρα στη Μό-
σχα το ∆ιεθνές Συνέδριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
Με σεβασµό στα συµπεράσµατα και τις προτάσεις των ∆ιασκέψεων του Βελι-
γραδίου και της Τιφλίδας, και µε την πείρα των δέκα προηγούµενων πλούσιων
σε έρευνες και προγράµµατα ετών, επιχειρείται η καταγραφή των µεγάλων πε-
ριβαλλοντικών ζητηµάτων και ο προσδιορισµός των αναγκών και προτεραιοτή-
των για την ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Σε αυτό και υπό τη σκιά
της συνεχιζόµενης περιβαλλοντικής κρίσης «… παρουσιάστηκε µια διεθνής στρα-
τηγική για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ενώ, παράλληλα,
επαναπροσδιορίστηκε η έννοια της ανάπτυξης και καθιερώθηκε ο όρος «βιώσι-
µη ανάπτυξη…» ως η µοναδική λύση για το περιβαλλοντικό πρόβληµα που αίρει
την αντίφαση και το δίληµµα: ανάπτυξη ή περιβάλλον (Τσαµπούκου-Σκαναβή,
2004· Φλογαΐτη, 1998).

Επίσης, κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου διαπιστώθηκαν µε
σκεπτικισµό και αγωνία τα παρακάτω, σχετικά µε την κατάσταση του περιβάλ-
λοντος καθώς και την πορεία και αποτελεσµατικότητα της Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης:
• Η κατάσταση του περιβάλλοντος παγκοσµίως είναι ιδιαίτερα ανησυχητική,

µολονότι σε επίπεδο κοινωνίας, οργανωµένων πολιτών και κρατικών φορέων
υπάρχει αυξηµένη ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση για την αντιµε-
τώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων.

• Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δεν µπορεί να είναι αποτελεσµατική, εφόσον
αντιµετωπίζει την επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων µόνο µε τε-
χνοκρατική αντίληψη.

• Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα και µπορεί να συµβάλει
στην προώθηση της έννοιας της βιώσιµης ανάπτυξης στο ευρύ κοινό (Κού-
σουλας, 2000).

Το 1992 πραγµατοποιήθηκε στο Ρίο της Βραζιλίας ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για το
περιβάλλον και την ανάπτυξη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Κατά τη διάρκειά της
επαναπροσδιορίστηκε η σχέση περιβάλλοντος και ανάπτυξης και συντάχτηκε η
Agenda 21, η οποία αποτέλεσε βασικό οδηγό στην κατεύθυνση προς τη βιώσι-
µη ανάπτυξη (Τσαµπούκου-Σκαναβή, 2004). Επίσης, ιδιαίτερα σηµαντική θεω-
ρείται η διαπίστωση ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για το περιβάλλον και
την ανάπτυξη σκόπιµο είναι να ενσωµατωθεί τόσο στην τυπική, όσο και στην
άτυπη εκπαίδευση ως ένα σηµαντικό και ουσιώδες µέρος τους (Palmer, 1998, στο:
Τσαµπούκου-Σκαναβή, 2004).

Την ίδια χρονιά οργανώνεται στο Τορόντο του Καναδά Παγκόσµιο Συνέ-
δριο Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (ECO-
ED), από το UNEP, την UNESCO και το ICC (International Chamber of
Commerce). Το Συνέδριο αυτό ασχολείται µε το εκπαιδευτικό µέρος των συ-
στάσεων του Ρίο. Η Π.Ε. αναγνωρίζεται ως ένα σηµαντικό εργαλείο για την επί-
τευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Όπως αναφέρεται, η εκπαίδευση πρέπει να εξυ-



πηρετήσει τις ανάγκες της αειφόρου ανάπτυξης καταρτίζοντας τους πολίτες,
ώστε να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, ενθαρρύνοντας την τεχνολογική πρό-
οδο και προάγοντας πολιτισµικές συνθήκες που οδηγούν σε κοινωνική και οι-
κονοµική αλλαγή.

Πέντε χρόνια αργότερα (1997) πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη µία
∆ιάσκεψη για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση µε θέµα: «Περιβάλλον και Κοι-
νωνία: Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη ∆ιατηρησιµότητα»,
η οποία οργανώθηκε από την UNESCO και την Ελληνική Κυβέρνηση. Σε αυτήν
έγινε µια προσπάθεια να εντοπιστούν και να επισηµανθούν τα λάθη που έγιναν
κατά το παρελθόν και τα οποία αποτέλεσαν τελικά εµπόδιο, όσον αφορά στην
επίτευξη των επιδιωκόµενων στόχων των προηγούµενων Συνόδων. Στην εν λό-
γω ∆ιάσκεψη υπήρξε µία τάση για απαλοιφή του όρου «Περιβαλλοντική Εκ-
παίδευση» και αντικατάστασή του από εκείνον της «Εκπαίδευσης για την Αει-
φόρο Ανάπτυξη», ο οποίος θεωρείται ευρύτερος (Τσαµπούκου-Σκαναβή, 2004).
Συγκεκριµένα, υπογραµµίζεται ότι: «…Τα µαθήµατα που παίρνουµε από την Πε-
ριβαλλοντική Εκπαίδευση µας παρέχουν πολύτιµη έµπνευση για την ανάπτυξη
της ευρύτερης έννοιας της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη…» (Καλαϊ-
τζίδης & Ουζούνης, 2000). Ακόµα επισηµαίνεται ότι: «…Ο επαναπροσανατολι-
σµός του συνόλου της εκπαίδευσης προς την αειφορία περιλαµβάνει όλα τα επί-
πεδα της τυπικής, µη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες. Η έν-
νοια της αειφορίας περιλαµβάνει όχι µόνο το περιβάλλον αλλά επίσης τα προ-
βλήµατα της φτώχιας, του πληθυσµού, της υγείας, της εξασφάλισης τροφής, της
δηµοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωµάτων και της ειρήνης. Η αειφορία εivαι
σε τελική ανάλυση µια ηθική επιταγή, µια επιταγή αξιών, στην οποία oι πολιτι-
στικές διαφοροποιήσεις και η παραδοσιακή γνώση οφείλουν να γίνονται δεκτά
µε το δέοντα σεβασµό.» (UNESCO, 1997).

Η παγκόσµια Σύνοδος Κορυφής των Ηνωµένων Εθνών για τη βιώσιµη ανά-
πτυξη πραγµατοποιήθηκε στο Γιοχάνεσµπουργκ της Νότιας Αφρικής το 2002. Στη
Σύνοδο αυτή επιβεβαιώθηκε η βιώσιµη ανάπτυξη ως κεντρικό στοιχείο διεθνούς
ενδιαφέροντος και παράλληλα οι κυβερνήσεις συµφώνησαν και επιβεβαίωσαν
µια σειρά συγκεκριµένων υποχρεώσεων, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι
προς την κατεύθυνση αυτή. Παρόλο που η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση θεω-
ρείται απαραίτητη για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, η ίδια, ως όρος τουλά-
χιστον, δεν αναφέρθηκε πουθενά στις συζητήσεις και στις αποφάσεις της Συ-
νόδου αυτής. Συνεπώς, η ευκαιρία για την προώθησή της µέσα στο γενικότερο
θετικό κλίµα που υπήρχε σχετικά µε τη βιωσιµότητα παρέµεινε ανεκµετάλλευ-
τη (Τσαµπούκου-Σκαναβή, 2004).

Οι βασικές αρχές και στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ένας από τους βαθύτερους πυρήνες της φιλοσοφίας της Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης είναι η ολιστική άποψη θέασης του κόσµου. Σύµφωνα µε τη θεώρηση
αυτή, ο άνθρωπος δεν είναι έξω και πάνω από τον πλανήτη, αλλά µέρος ενός συ-
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στήµατος που αποτελείται από την ατµόσφαιρα, τα ορυκτά, το έδαφος, τα φυτά,
τα ζώα και τους µικροοργανισµούς που λειτουργούν µαζί, για να κρατάνε το σύ-
στηµα αυτό εν ζωή (Odum, 1972, στο: Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 1993). Η ολιστική
άποψη, εξάλλου, περιγράφεται και στην προσέγγιση της UNESCO στη Χάρτα
του Βελιγραδίου (1975), όπου τονίζεται η ανάγκη να θεωρηθεί το περιβάλλον στην
ολότητά του, εξεταζόµενων των οικολογικών, κοινωνικών, πολιτισµικών, πολιτι-
κών, αισθητικών και νοµικών όψεών του (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 1993).

Γενικά, «… η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση προκειµένου να ανταποκριθεί ου-
σιαστικά στις σύγχρονες ανάγκες, θα πρέπει να στοχεύει σε ριζικές αλλαγές στις
στάσεις, στις συµπεριφορές και στις αξίες των ατόµων και των κοινωνικών οµά-
δων» (Ράγκου, 2004).

Στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Συνεδρίου του Βελιγραδίου, το 1975 στη «Χάρτα
του Βελιγραδίου» ως στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθορίζονται:
• Η συνειδητοποίηση από τα άτοµα και τις κοινωνικές οµάδες ότι το περι-

βάλλον αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, καθώς επίσης και η κατανόηση του κα-
θοριστικού ρόλου του ανθρώπου στην επίλυση των προβληµάτων που σχετί-
ζονται µε αυτό.

• Η απόκτηση γνώσεων από τα άτοµα και τις κοινωνικές οµάδες, ώστε να εί-
ναι σε θέση να κατανοούν το περιβάλλον στο σύνολό του, τα προβλήµατα
που σχετίζονται µε αυτό αλλά και το ρόλο και την ευθύνη των ενεργειών του
ανθρώπου γι’ αυτά.

• Η διαµόρφωση στάσεων, αξιών και κινήτρων στα άτοµα και στις κοινωνικές
οµάδες, ώστε να αποκτήσουν ενδιαφέρον και διάθεση για ενεργό συµµετο-
χή στη βελτίωση και στην προστασία του περιβάλλοντος.

• Η καλλιέργεια από τα άτοµα και τις κοινωνικές οµάδες των απαραίτητων
δεξιοτήτων, ώστε να είναι εφικτός τόσο ο προσδιορισµός, όσο και η επίλυ-
ση των διάφορων περιβαλλοντικών προβληµάτων.

• Η απόκτηση από τα άτοµα και τις κοινωνικές οµάδες ικανότητας αξιολόγη-
σης των εκάστοτε λαµβανόµενων περιβαλλοντικών µέτρων, καθώς επίσης
και των σχετικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε βάση οικολογικές, πολι-
τικές, οικονοµικές, κοινωνικές, αισθητικές και εκπαιδευτικές παραµέτρους.

• Η ανάπτυξη από τα άτοµα και τις κοινωνικές οµάδες µιας αίσθησης υπευ-
θυνότητας, ώστε να συνειδητοποιήσουν την επιτακτική ανάγκη συµµετοχής
και δραστηριοποίησής τους προς την κατεύθυνση επίλυσης των πολυποίκιλων
περιβαλλοντικών προβληµάτων (Παπαδηµητρίου, 1998· Τσαµπούκου-Σκα-
ναβή, 2004)

Οι στόχοι για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Παπαδηµητρίου, 1998· Τσα-
µπούκου-Σκαναβή, 2004), όπως αναλύθηκαν στη ∆ιάσκεψη της Τιφλίδας, συ-
νοπτικά, είναι οι ακόλουθοι:
• Να καλλιεργήσει την κατανόηση και το ενδιαφέρον σχετικά µε την οικονο-

µική, πολιτική, κοινωνική και οικολογική αλληλεξάρτηση στις αστικές και
αγροτικές περιοχές.



«… Ο βασικός στόχος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να επιτύχει να
κάνει άτοµα και κοινότητες να είναι σε θέση να κατανοήσουν την πολυπλο-
κότητα του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, που απορρέει από την
αλληλεπίδραση των βιολογικών, φυσικών, κοινωνικών, οικονοµικών και πο-
λιτιστικών όψεων, και να αποκτήσουν τη γνώση, τις αξίες, τις στάσεις και τις
πρακτικές δεξιότητες, ώστε να συµµετέχουν µε υπεύθυνο και αποτελεσµατι-
κό τρόπο στην αποτροπή και στην επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων και
τη διαχείριση της ποιότητας του περιβάλλοντος» (UNESCO, 1977, απόσπ.
Από τη σύστ. Νο 1).

• Να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη απόκτησης γνώσεων, αξιών, στάσεων
δέσµευσης, καθώς και των απαραίτητων ικανοτήτων για την προστασία και
τη βελτίωση του περιβάλλοντος.

• Να δηµιουργήσει στα άτοµα, στις κοινωνικές οµάδες αλλά και σε ολόκληρη
την κοινωνία νέα πρότυπα συµπεριφοράς προς το περιβάλλον.
«… Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση πρέπει να παράσχει τις γνώσεις για την κα-
τανόηση των πολύπλοκων φαινοµένων που διέπουν το περιβάλλον για την
ανάπτυξη των ηθικών αξιών, οι οποίες, αποτελώντας τη βάση αυτοελέγχου, ευ-
νοούν την υιοθέτηση συµπεριφορών κατάλληλων για τη διατήρηση και τη βελ-
τίωση του περιβάλλοντος» (UNESCO, 1977, απόσπ. από τη σύστ. Νο 1).

Στο ίδιο κείµενο προσδιορίστηκαν, επίσης, πέντε κατηγορίες αντικειµενι-
κών στόχων, οι οποίες θα έπρεπε να κατακτηθούν από άτοµα και οµάδες µέσω
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

• Η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και τα περιβαλλο-
ντικά προβλήµατα

• Η γνώση και η κατανόηση του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών προ-
βληµάτων

• Η διάθεση ενδιαφέροντος για το περιβάλλον
• Οι δεξιότητες για την ταυτοποίηση και την επίλυση των περιβαλλοντικών

προβληµάτων
• Η ενεργός συµµετοχή στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων

Με βάση τη ∆ιάσκεψη της Τιφλίδας οι βασικές αρχές της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (Τσαµπούκου-Σκαναβή, 2004) είναι οι ακόλουθες:

• να θεωρεί το περιβάλλον στο σύνολό του, φυσικό και ανθρωπογενές, τεχνο-
λογικό και κοινωνικό (οικονοµικό, πολιτικό, τεχνολογικό, ιστορικο-πολιτι-
σµικό, ηθικό, αισθητικό)·

• να εξετάζει τα κύρια περιβαλλοντικά θέµατα από τοπική, εθνική, περιφε-
ρειακή και διεθνή σκοπιά, ώστε οι µαθητές να εµβαθύνουν στις περιβαλλο-
ντικές συνθήκες που επικρατούν σε άλλες γεωγραφικές περιοχές·

• να µελετά συστηµατικά τις περιβαλλοντικές πλευρές των σχεδίων ανάπτυ-
ξης και οικονοµικής µεγέθυνσης·
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• να βοηθά τους διδασκοµένους να ανακαλύπτουν τα συµπτώµατα και τις πραγ-
µατικές αιτίες των περιβαλλοντικών προβληµάτων·

• να αποτελεί συνεχή και διά βίου διαδικασία, που θα ξεκινά από την προ-
σχολική ηλικία και θα συνεχίζεται σε όλα τα στάδια της σχολικής και εξω-
σχολικής εκπαίδευσης·

• να επικεντρώνεται στις τρέχουσες και µελλοντικές καταστάσεις του περι-
βάλλοντος, λαµβάνοντας υπόψη την ιστορική τους διάσταση·

• να διευκολύνει τη συµµετοχή των διδασκοµένων στον προγραµµατισµό των
µαθησιακών τους εµπειριών και να τους δίνει τη δυνατότητα να λαµβάνουν
αποφάσεις και να αποδέχονται τις συνέπειές τους·

• να τονίζει την πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών προβληµάτων και, συ-
νεπώς, την ανάγκη ανάπτυξης κριτικής σκέψης και ικανοτήτων για την επί-
λυση των προβληµάτων·

• να υιοθετεί διεπιστηµονική προσέγγιση, ώστε χρησιµοποιώντας τις γνώσεις
κάθε επιστηµονικού τοµέα να καθιστά δυνατή µια ολιστική και ισορροπη-
µένη προοπτική·

• να επιµένει στην αξία και στην αναγκαιότητα µιας τοπικής, εθνικής και διε-
θνούς συνεργασίας, µε στόχο την ανατροπή και την επίλυση των περιβαλλο-
ντικών προβληµάτων·

• να συσχετίζει περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, γνώση, ικανότητα επίλυσης
προβληµάτων και αποσαφήνιση των αξιών, απευθυνόµενη σε κάθε ηλικία, αλ-
λά µε ιδιαίτερη έµφαση στην ευαισθητοποίηση των νέων ως προς τα περι-
βαλλοντικά προβλήµατα που εντοπίζονται στην κοινότητά τους·

• να χρησιµοποιεί ποικίλους εκπαιδευτικούς χώρους και διαφορετικές εκπαι-
δευτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία και τη µάθηση σχετικά µε το περι-
βάλλον, µε έµφαση στις πρακτικές δραστηριότητες και στις προσωπικές εµπει-
ρίες.

Οι µορφές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ανάλογα µε το κοινό στο οποίο απευθύνεται,
τους τρόπους µε τους οποίους εφαρµόζεται και επίσης το χώρο στον οποίο πραγ-
µατοποιείται, διακρίνεται στην τυπική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στη µη τυ-
πική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην άτυπη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Ωστόσο, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εντάσσεται κατά κύριο λόγο στην τυπι-
κή εκπαίδευση, διότι, αφενός µεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση στους χώρους όπου
πραγµατοποιείται (π.χ. σχολεία, πανεπιστήµια κ.τ.λ.), αφετέρου δε, επειδή η
υποχρεωτική και συνεπώς σταθερή παρουσία των διδασκόµενων επιτρέπει την
ανάπτυξη αποτελεσµατικότερων στρατηγικών (Τσαµπούκου-Σκαναβή, 2004).
Ωστόσο, είναι εξίσου σηµαντική τόσο στη µη τυπική όσο και στην άτυπη εκπαί-
δευση, καθώς οφείλει να επαναπροσδιορίζει τις κατευθύνσεις της σύµφωνα µε
τις επικρατούσες συνθήκες και τα νέα δεδοµένα, και ταυτόχρονα να διασφαλί-
ζει τη διά βίου εκπαίδευση των πολιτών (Φλογαΐτη, 1998).



• Η τυπική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Η τυπική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αφορά την Περιβαλλοντική Εκπαί-

δευση η οποία αναπτύσσεται αποκλειστικά στο πλαίσιο του επίσηµου εκπαι-
δευτικού συστήµατος, από το νηπιαγωγείο έως και την τριτοβάθµια εκπαίδευ-
ση, σε σεµινάρια καθώς και σε προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης (Τσα-
µπούκου-Σκαναβή, 2004). Ανάλογος είναι και ο ορισµός που προκύπτει µέσα από
τη Χάρτα του Βελιγραδίου: «… ο τοµέας της τυπικής εκπαίδευσης περιλαµβά-
νει την προσχολική, στοιχειώδη, δευτεροβάθµια και ανώτατη εκπαίδευση, κα-
θώς και την εκπαίδευση και µετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών και των επαγ-
γελµατικών οµάδων που έχουν ως αντικείµενο το περιβάλλον…» (Belgrade
Charter).

Η τυπική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έχει εξαρχής καθορισµένους στόχους,
τους οποίους εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι καλούνται να υλοποιήσουν µέσα
από µια σειρά συγκεκριµένων θεσµοθετηµένων διαδικασιών (βαθµολογία, εξε-
τάσεις κ.τ.λ.). Το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι αφενός µεν ορισµένο, δη-
λαδή έχει κοινά γνωρίσµατα όσον αφορά στην ηλικία καθώς και στο επίπεδο εκ-
παίδευσής του, αφετέρου δε συµµετέχει στις διαδικασίες της όχι αυτοβούλως
αλλά εντασσόµενο µέσα στο εκάστοτε υποχρεωτικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Επί-
σης, σκόπιµο είναι να υπογραµµιστεί ότι η µορφή, το είδος και η ποιότητα της
παρεχόµενης περιβαλλοντικής γνώσης στο πλαίσιο της τυπικής Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης ελέγχονται και κρίνονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα
και το εκπαιδευτικό ίδρυµα ή φορέα στο οποίο υπάγεται (Τσαµπούκου-Σκανα-
βή, 2004).

• Η µη τυπική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Η µη τυπική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι µία σκόπιµη µορφή εκπαί-

δευσης, που έχει ως στόχο την ανάπτυξη σε διάφορους τοµείς της κοινωνίας πε-
ριβαλλοντικού ήθους, περιβαλλοντικών εννοιών, κατάλληλων δεξιοτήτων και
στάσεων (Τσαµπούκου-Σκαναβή, 2004).

Η µη τυπική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση επεκτείνεται πέρα από το πλαίσιο
του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος µιας χώρας και πραγµατοποιείται σε
διάφορα ιδρύµατα της κοινωνίας (π.χ. σχολεία, πανεπιστήµια, µουσεία, ζωολο-
γικούς ή βοτανικούς κήπους κ.τ.λ.), σε περιοχές φυσικού κάλλους και σε προ-
στατευόµενες περιοχές, σε οικοτουριστικές περιοχές, σε κέντρα κοινωνικών και
επαγγελµατικών οµάδων, σε κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.α. Το κοι-
νό στο οποίο απευθύνεται δεν έχει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ως προς την
ηλικία, το εισόδηµα, το µορφωτικό του επίπεδο κ.τ.λ. και σε αντίθεση µε την τυ-
πική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση συµµετέχει στις δραστηριότητές της οικειο-
θελώς, είτε ενεργά είτε ως απλός δέκτης. Στη µη τυπική Περιβαλλοντική Εκ-
παίδευση ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο ρόλος των Μ.Μ.Ε., τα οποία µέσα από
ειδικές εκποµπές και κατάλληλα αφιερώµατα συµβάλλουν ουσιαστικά στην ενη-
µέρωση και στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών. Ωστό-
σο, σκόπιµο είναι να υπογραµµιστεί ότι η επιτυχία ενός προγράµµατος µη τυπι-
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κής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εξαρτάται κατά ένα µεγάλο ποσοστό από
το βαθµό ανταπόκρισής του στις πραγµατικές ανάγκες και επιθυµίες των εκ-
παιδευοµένων και όχι από το πώς αντιλαµβάνεται τις επιθυµίες και τις ανάγκες
αυτές το ίδρυµα που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή του προγράµµατος ή ο εκ-
παιδευτής (Heimlick, 1993, στο: Τσαµπούκου-Σκαναβή, 2004).

Σηµαντικές αναφορές στη µη τυπική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση υπάρχουν
στη Χάρτα του Βελιγραδίου, ωστόσο, ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο της δόθηκε
κατά τη διάρκεια της ∆ιάσκεψης της Μόσχας (1987), όπου και επισηµάνθηκε η
αναγκαιότητα κατάρτισης ειδικευµένου προσωπικού και υπογραµµίστηκε ο ρό-
λος των Μ.Μ.Ε., των µουσείων και των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πλη-
ροφορίας για την εκπαίδευση και την ενηµέρωση του κοινού σε σχέση µε το πε-
ριβάλλον (UNESCO-UNEP, 1988).

• Η άτυπη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Η άτυπη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της

ζωής του ατόµου και περιλαµβάνει οποιαδήποτε διάχυση περιβαλλοντικής πλη-
ροφορίας ή γνώσης (περιβαλλοντική επικοινωνία) συµβαίνει µέσα από τα
Μ.Μ.Ε., τον κινηµατογράφο, τις βιβλιοθήκες, το ∆ιαδίκτυο, τις κοινωνικές επα-
φές κ.τ.λ. Απευθύνεται σε ένα κοινό που αφενός µεν δεν είναι καθορισµένο,
αφετέρου δε αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι συνήθως µε δική τους πρω-
τοβουλία αποδέχονται την εκπαίδευση αυτής της µορφής και µάλιστα χωρίς να
απαιτείται η συνεχής παρουσία τους σε έναν ορισµένο χώρο ή η συµµετοχή τους
σε κάποιες θεσµοθετηµένες διαδικασίες (Τσαµπούκου-Σκαναβή, 2004).

Αντί επιλόγου

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έχει κατακτήσει µέσα στην επικαιρότητα µια
ιδιαίτερα σηµαντική θέση, καθώς θεωρείται ως µια από τις αποτελεσµατικότε-
ρες λύσεις απέναντι στα πολυποίκιλα περιβαλλοντικά προβλήµατα, τα προβλή-
µατα που έχοντας λάβει τεράστιες διαστάσεις απειλούν τόσο την ποιότητα της
ζωής όσο και την ίδια τη βιωσιµότητα του πλανήτη (Φλογαΐτη, 1998).

Το σχολικό περιβάλλον, αναµφισβήτητα, δεν αποτελεί αποκλειστικά πηγή
γνώσης, αλλά είναι στην πραγµατικότητα µαζί µε την οικογένεια ένας από τους
βασικότερους θεσµούς που συµβάλλουν ουσιαστικά στη διαµόρφωση στάσεων
και συµπεριφορών. Συνεπώς, το σχολείο µε σωστό προγραµµατισµό και ενί-
σχυση της περιβαλλοντικής διάστασης της εκπαίδευσης µπορεί να καλλιεργήσει
στους µαθητές θετικές προς το περιβάλλον στάσεις και να διαµορφώσει, τελι-
κά, περιβαλλοντικά υπεύθυνους πολίτες, όπως απαιτεί άλλωστε η σύγχρονη
πραγµατικότητα.



Βιβλιογραφία
Βασαλά, Π. (1992). Παρουσίαση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπως αυτή οριοθετή-

θηκε στη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη του Tbilisi. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 68, σελ. 69-72.

Γεωργόπουλος, Α., Τσαλίκη, Ε. (1993). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg.

Γεωργόπουλος, Α. (επιµ.) (2005). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ο νέος πολιτισµός που ανα-
δύεται. Αθήνα: Gutenberg.

Carson, R. (1981). Σιωπηλή Άνοιξη. Αθήνα: Κάκτος.

Καλαϊτζίδης, ∆., Ουζούνης, Κ. (2000). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη. Ξάν-
θη: Σπανίδη.

Κούσουλας, Γ. (2000). Μικρός Περίπλους στην Ιστορία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(διεθνώς και στην Ελλάδα). Φυσικός Κόσµος, σελ. 1, 9, 21-31. ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τό-
πο www.2.ekke.gr/estia.

Παπαδηµητρίου, Β. (1995). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο σχολικό πρόγραµµα: θέση και
προοπτικές. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 85, 54-60.

Παπαδηµητρίου, Β. (1995). Εκπαιδευτικοί και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Παιδαγωγική
Επιθεώρηση, 22, 215-231.

Παπαδηµητρίου, Β. (1998). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολείο: Μια ∆ιαχρονική Θε-
ώρηση. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Παρασκευόπουλος, Σ., Κορφιάτης, Κ. (2003). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: θεωρία και µέ-
θοδοι. Αθήνα: Παπασωτηρίου.

Ράγκου, Π. (2004). Βιώσιµη Ανάπτυξη και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο: ∆ηµόσια συζή-
τηση για την αειφορία και τις πολιτικές περιβάλλοντος. Σύρος: Περιφερειακό Ταµείο Ανά-
πτυξης Νοτίου Αιγαίου.

Ράπτη, Ν. ( 2000 ). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Σοφούλης, M., Σκούρτος, Σ. (1995). Η Περιβαλλοντική Πολιτική στην Ελλάδα. Αθήνα: Τυ-
πωθήτω.

Sauve, L. (1994). Pour un education relative a l’ environment. Montreal

Stapp, B. (1974). Darwinian Selection Leads to Gaia. Στο Gareth Thomson (επιµ.) (2002).
What is good in environmental education? Canadian Parks and Wilderness Society.

Τσαµπούκου-Σκαναβή, Κ. (2004). Περιβάλλον και Επικοινωνία: ∆ικαίωµα στην Επιλογή. Αθή-
να: Καλειδοσκόπιο.

UNESCO (1977). Conferences intergouvernementale sur l’education relative a l’environment
(Tbilissi, 14-26 oct. 1977). Rapport final. Paris: UNESCO.

UNESCO, UNEP (1988). International strategy for action in the field of environmental
education and training for the 1990s. International Congress on Environmental Education
and Training, Moscow 1987. Nairobi, Paris.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 173



174 Σπύρος Χαλεπλής

Φλογαΐτη, Ε. (1993). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικές Πανεπιστηµιακές Εκ-
δόσεις.

Φλογαΐτη, Ε. (1998). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.

Φλογαΐτη, Ε., Βασάλα, Π. (2002). Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Το Ενερ-
γειακό Ζήτηµα. Προσεγγίσεις και ∆ιαστάσεις – Εκπαιδευτικό υλικό για το Γυµνάσιο και
το Λύκειο. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.




