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Πεξίιεςε – Abstract  

 

Πεξίιεςε  

Πνιηηηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Πξνηάζεηο γηα κηα λέα πξνζέγγηζε 

ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

    Ζ εηζαγσγή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο σο επηζηεκνληθφ πεδίν ζην εθ-

παηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο, είλαη γεγνλφο ηα ηειεπηαία 27 ρξφληα. Ζ πνιηηεία, 

κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο πνπ αζθεί, εθθξάδεη ηε 

βνχιεζή ηεο θαη ην έκπξαθην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ αλάπηπμε/πξνψζεζή ηεο. 

    Παξά ηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, νη πνιίηεο δελ θαίλεηαη λα 

αλαπηχζζνπλ νπζηαζηηθή ελεξγή ζπκκεηνρή θαη εκπινθή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πε-

ξηβάιινληνο, ην ελδηαθέξνλ ηνπο πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζε επίπεδν πξνζέζεσλ/δειψ-

ζεσλ. πλεπψο αλαθχπηνπλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε – 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ. 

    ηφρνο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο, είλαη ε δηεξεχλεζε γηα ην πψο πξέπεη λα πξν-

ζεγγηζηεί ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, έηζη ψζηε λα ππάξμνπλ εθείλεο νη πξνυπν-

ζέζεηο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαί-

δεπζεο. Μέζα απφ έξεπλα πεγψλ αιιά θαη πξνζσπηθήο παξαηήξεζεο/εκπεηξίαο, ζηελ 

παξνχζα έξεπλα, ηα θχξηα εξσηήκαηα/πξνβιεκαηηζκνί είλαη: α) ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν αλαπηχζζεηαη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη νη δπλαηφηεηεο πεξηβαι-

ινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρνληαη θπξίσο ζηε καζεηηθή – εθπαηδεπηηθή θνηλφ-

ηεηα αιιά θαη ζηνπο πνιίηεο, θαη β) ε κεηεμέιημε/ελζσκάησζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. 

    πσο θαηαδείρζεθε ζηελ έξεπλα απηή, ε ζρέζε ηεο πνιηηηθήο κε ηελ Πεξηβαι-

ινληηθή Δθπαίδεπζε, είλαη κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο θαη αιιειεμάξηεζεο. Γηαηί 

απφ ηε κηα πιεπξά, ε πνιηηηθή ζα θαζνξίζεη ηελ αλάπηπμε/πξνψζεζε ηεο Πεξη-

βαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη νη πνιίηεο πνπ κε ηελ πεξη-

βαιινληηθή παηδεία θαη ζπλείδεζε πνπ ζα ηνπο δηαθξίλεη, ζα επεξεάζνπλ ηελ πνιη-

ηηθή πνπ ζα αζθεζεί, παίξλνληαο ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο γη’ απηνχο θαη ηηο κει-

ινληηθέο γελεέο. 

    Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα 

εζηηάζεη πξσηίζησο ζηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ζπζηε-

καηηθφ ηξφπν ζηελ ηππηθή θαη κε ηππηθή εθπαίδεπζε. Δπίζεο θαη ε πεξηβαιινληηθή 

πνιηηηθή ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε/πξνψζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο. Ζ ράξαμε πνιηηηθήο ζε έλα ζχλζεην πεδίν φπσο απηφ ηεο Πεξη-

βαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ρξεηάδεηαη ζπλεξγαηηθή πνιηηηθή ζε επηηειηθφ επίπεδν, 

ζπλεπψο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε ζπζηεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο 

θαη Δλέξγεηαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, θαζψο θαη ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ ηνπο.  
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Δπίζεο ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη πξσηίζησο λα εζηηάζεη ζηελ εμαζθάιηζε 

δπλαηνηήησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζε φινπο/-εο ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο ζην 

ζρνιείν θαη ζηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Αθφκε ζα πξέπεη λα δεη κε 

πεξίζθεςε θαη ζθεπηηθηζκφ ην δήηεκα ηεο κεηεμέιημεο/ελζσκάησζεο ηεο Πεξηβαι-

ινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, θαζψο ε αζάθεηα 

ησλ αλαθνξψλ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ή θαη νη ζαθείο αλαθνξέο πνπ πξνηάζζνπλ 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε/κεγέζπλζε, πνπ πξνσζνχλ ηηο εθαξκνγέο ηεο βηνηερλν-

ινγίαο – γελεηηθήο κεραληθήο (Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλνη Οξγαληζκνί,  θισλνπνίεζε 

ησλ δψσλ, γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα θαη δσνηξνθέο, εθαξκνγέο ηεο λαλν-

ηερλνινγίαο), ζέηνπλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ 

θνηλσληθή επεκεξία, ηε δηαζθάιηζε εζηθψλ αμηψλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο πεξηβαι-

ινληηθήο εζηθήο. 

    Δλ ηέιεη θξίλεηαη ζθφπηκε ε επαλεμέηαζε ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο/πξνψζεζεο ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπζηεκαηηθήο αλάπηπμήο 

ηεο, θαη πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ζηφρσλ ηεο ζηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή, επεξεάδνληαο 

θαη ηελ πνιηηηθή. 

 

ιέμεηο θιεηδηά: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν 

Αλάπηπμε, Αεηθφξνο Αλάπηπμε, Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή, Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο, εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή. 

 

Abstract 

Policy and Environmental Education. Suggestions for a new approach of the 

Environmental Education 

    The introduction of the Environmental Education as a scientific field in the 

educational system of Greece, is a fact the last 27 years. The state, through its 

educational and environmental policy expresses their volition and interest for its 

development/promotion. 

Regardless of the advance of the Environmental Education, the citizens don’t seem to 

develop substantial active participation and involvement for the protection of the 

environment, their interest is mainly restricted to the level of intentions/statements. 

Consequently, issues arise in relation to the environmental conscience – sensitivity of 

the citizens. 

    The purpose of the present dissertation, is to investigate of how Environmental 

Education could be approached, in order to set the presuppositions which will 

contribute to the achievement of the aims of the Environmental Education. After 

expansive research of the existing sources and personal observation/experience, at the 

present research, the main questions/problems are: a) the way through which 

Environmental Education is developing and its possibilities which are supplηed mainly 

to the students’ – educational community and to the citizens as well, and b) the 
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evolution/incorporation of the Environmental Education to Education for Sustainable 

Development. 

    As it is illustrated in this research, the relation of policy with the Environmental 

Education, it is a relation of interaction and interdependence. Because on the one 

hand, the policy will determine the development/promotion of the Environmental 

Education. On the other hand, aware and concerned citizens from the point of view of 

environmental education, will influence policy, taking the appropriate decisions for 

them and for the future generations. 

    Based on the results of this research, the educational policy should primarily focus 

on the development of Environmental Education in a systematic way in the field of 

formal and non-formal education. Additionally, environmental policy must contribute 

to the development/promotion of Environmental Education. The policy making on a 

compound field such as Environmental Education needs cooperative policy on 

strategical level, therefore it is absolutely necessary the development of systematic 

collabaration among the Ministry of Education, Research and Religious Affairs, the 

Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Rural Development and Food, 

and their suburban structures. 

Yet, educational policy has to focus primarily on the ensurance of the possibility of 

environmental education to all students at schools and at the Environmental Education 

Centers, as well. Furthermore, educational policy should consider seriously and with 

scepticism the issue of evolution/incorporation of the Environmental Education to 

Education for Sustainable Development. Obscurity of the reports of the sustainable 

development or explicit/clear reports which give primary importance to the financial 

development/growth and promote the applications of  biotechnology – genetic 

engineering (Genetically Modified Organisms, cloning of animals, genetically 

modified products and feed, applications of  nanotechnology), set issues relative to the 

protection of the environment, social welfare and the protection of moral values as 

well as the advancement of environmental ethics. 

    In conclusion, it should be reconsidered the way Environmental Education is 

developed/promoted, towards its systematic development, and orientation of the 

purposes of Environmental Education towards environmental ethics, which will influ-

ence policy.  

 

key words: Environmental Education, Education for Sustainable Development, 

Sustainable Development, Environmental Ethics, Environmental Education Centers, 

educational policy, environmental policy. 
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Δηζαγσγή  

 

    Έρνπλ πεξάζεη πεξίπνπ 47 ρξφληα απφ  ηελ  πξψηε  Γηεζλή  πλάληεζε  Δξγαζίαο 

ζηε Νεβάδα ησλ Ζ.Π.Α. γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Απφ ηφηε, κέρξη απηήλ 

ηε ζηηγκή πνπ γξάθεηαη ην παξφλ πφλεκα, νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ έρνπλ 

εληάμεη ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο ζχζηεκα, κε ηελ 

αλάπηπμε/πξνψζεζή ηεο λα δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα, ζηελ πξνζπάζεηα ελαξκφ-

ληζεο κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ δηεζλψλ δηαζθέςεσλ θαη ζπλεδξηψλ ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.  

Έρνπλ επίζεο πεξάζεη πεξίπνπ 12 ρξφληα απφ ηελ αλαθήξπμε ηεο δεθαεηίαο 2005-

2014, σο δεθαεηίαο αθηεξσκέλεο ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, ελψ 

ήδε δηαλχνπκε θαη ην 3
ν
 έηνο πεξίπνπ απφ ην ςήθηζκα γηα ηε ζπλέρεηα ηεο Δθπαί-

δεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (2015-2030). 

    Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, εηδηθά ηα ηειεπηαία απηά 15 ρξφληα, θαίλεηαη λα 

βξίζθεηαη ζε κηα κεηαβαηηθή θάζε καθξάο δηαξθείαο, φπνπ ελππάξρεη καδί κε ηελ 

Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, κε άγλσζην ην ηη κέιιεη γελέζζαη, θαη δε-

δνκέλε ηελ πξνζπάζεηα θπξίσο δηεζλψλ νξγαληζκψλ ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

λα κεηεμειηρζεί/ελζσκαησζεί ζε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. 

Παξά ην φηη έρνπλ πεξάζεη αξθεηά ρξφληα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο αιιά θαη ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ, παξακέλνπλ δεηνχκελν, 

θαζφηη ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ηνπ παξειζφληνο φπσο π.ρ. ε αηκν-

ζθαηξηθή ξχπαλζε, ε φμηλε βξνρή, ε ξχπαλζε ησλ πδάησλ θαη ησλ εδαθψλ, ε απν-

δάζσζε, ε ρξήζε ππξεληθψλ, ζπλερίδνπλ λα καο απαζρνινχλ, ελψ επί ησλ εκεξψλ 

καο έρεη πξνζηεζεί κηα «λέα γεληά» δεηεκάησλ φπσο π.ρ. νη Γ.Σ.Ο., ε θισλνπνίεζε 

ησλ δψσλ, νη εθαξκνγέο ηεο βηνταηξηθήο ζηνλ άλζξσπν, κε ηε ζηάζε ησλ πνιηηψλ λα 

είλαη αζαθήο, κε ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλεηδεηνπνίεζε λα παξακέλεη ππνηππψδεο, 

ρσξίο ελ ηέιεη ηελ εθδήισζε νπζηαζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 

   ζνλ αθνξά ηα ειιεληθά δεδνκέλα, ε πνιηηεία έρεη εθθξάζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζπκκεηέρνληαο ζηηο πξψηεο δηεζλείο 

δηαζθέςεηο θαη ζπλέδξηα, κε δεηιά βήκαηα ζηελ αξρή, ελψ πιένλ έρνπλ πεξάζεη 

πεξίπνπ 27 ρξφληα απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε 

ζεζκνζεηεκέλν ηξφπν ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη πεξίπνπ 24 ρξφληα απφ ηελ 

ίδξπζε ηνπ 1
νπ

 Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Παξά ηελ αλάπηπμε ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε πεξηβαιινληηθή 

ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ, παξακέλνπλ δεηνχκελν. 

 

    Ο πξνβιεκαηηζκφο κνπ ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε – επαηζζεην-

πνίεζε πνιηηψλ, πνιηηηθψλ, επηζηεκφλσλ πνπ αζρνινχληαη κε αληηθείκελα ηνπ πεξη-

βάιινληνο, ν πξνβιεκαηηζκφο κνπ γηα ηε ζηάζε ηεο πνιηηείαο ζρεηηθά κε ηελ πξν-

ζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ν πξνβιεκαηηζκφο κνπ γηα ηε ζρέζε Πνιηηηθήο θαη Πε-

ξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηελ εθδήισζε ζρεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλά-
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πηπμε/πξνψζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ν πξνβιεκαηηζκφο κνπ γηα ηε 

κεηεμέιημε/ελζσκάησζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε Δθπαίδεπζε γηα ηελ 

Αεηθφξν Αλάπηπμε, κε νδεγνχλ ζηελ αλαδήηεζε γηα ην ηη ζπκβαίλεη κε ηελ Πεξηβαι-

ινληηθή Δθπαίδεπζε, πνπ ελψ έρεη εληαρζεί κε ζεζκνζεηεκέλν ηξφπν ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα εδψ θαη πεξίπνπ 27 ρξφληα, ελψ ππάξρεη εθπεθξαζκέλε βνχ-

ιεζε αιιά θαη έκπξαθην ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε/πξνψζεζή ηεο ηφζν απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή φζν θαη απφ ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ηειηθά δελ κπνξεί 

λα γίλεη ιφγνο φηη απνδίδεη ηα αλακελφκελα σο πξνο ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο 

ζπλείδεζεο – επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ πνπ ζα είλαη έκπξαθηε θαη νπζηαζηηθή 

ζηηο επηινγέο ηνπο.  

Απφξξνηα ησλ σο άλσ πξνβιεκαηηζκψλ θαη ηεο αλαδήηεζεο απηήο, είλαη ην ζέκα ηνπ 

παξφληνο πνλήκαηνο «Πνιηηηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Πξνηάζεηο γηα κηα 

λέα πξνζέγγηζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο», ζηελ πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο 

γηα ην πψο πξέπεη λα πξνζεγγηζηεί ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, γηα ην πνχ πξέπεη 

λα εζηηάζνπκε, γηα ην πνηά δεηήκαηα πξέπεη λα δνχκε θαηά πξνηεξαηφηεηα, έηζη ψζηε 

λα ππάξμνπλ εθείλεο νη πξνυπνζέζεηο –πνπ κεηαμχ θαη άιισλ ελεξγεηψλ– ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

    Ζ αλάπηπμε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, κε ηε κνξθή πνπ 

απηή εκθαλίδεη επί ησλ εκεξψλ καο, είλαη απνηέιεζκα θπξίσο πνιηηηθψλ επηινγψλ, 

ελψ είλαη πξνθαλέο φηη νη πνιηηηθέο επηινγέο επεξεάδνληαη θαη απφ ηηο θαηεπ-

ζπληήξηεο γξακκέο ησλ δηεζλψλ δηαζθέςεσλ θαη ζπλεδξίσλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο. Ζ εμέηαζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαί-

δεπζε, αιιά θαη ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ησλ δηεζλψλ δηαζθέςεσλ θαη ζπ-

λεδξίσλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, είλαη ζθφπηκε, γηα λα αλαγλσξηζζνχλ ηα 

ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ κέρξη ηψξα ζρεδηαζκνχ, φζν θαη λα θαηαδεηρζνχλ εθείλα ηα 

ζεκεία πνπ δελ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, 

θαζψο θαη λα πξνηαζνχλ βειηησηηθέο ξπζκίζεηο. Χο εθ ηνχηνπ, ε παξνχζα έξεπλα, 

είλαη έξεπλα πεγψλ, κε βαζηθή πεγή πιεξνθνξηψλ θείκελα πνπ αθνξνχλ ην ζεζκηθφ 

πιαίζην ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο, Νφκνη, Πξν-

εδξηθά Γηαηάγκαηα, Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, Δγθχ-

θιηνη), ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ θαη ηα ζρνιηθά βηβιία, 

ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία, θείκελα δηεζλψλ δηαζθέςεσλ θαη ζπλεδξίσλ γηα ηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, θαη αθνινχζσο άιιεο βηβιηνγξαθηθέο θαη δηαδηθηπαθέο 

πεγέο, ελψ ζηελ έξεπλα απηή, ελζσκαηψλνληαη θαη ζηνηρεία πξνζσπηθήο παξαηή-

ξεζεο/εκπεηξίαο απφ ην ρψξν/πεδίν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηνπ πε-

ξηβάιινληνο. 

 

    ηελ παξνχζα έξεπλα, δχν είλαη ηα θχξηα εξσηήκαηα/πξνβιεκαηηζκνί, ην πξψην 

εξψηεκα/πξνβιεκαηηζκφο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αλαπηχζζεηαη ε Πεξηβαι-

ινληηθή Δθπαίδεπζε θαη νη δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ παξέ-

ρνληαη θπξίσο ζηε καζεηηθή – εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα αιιά θαη ζηνπο πνιίηεο, θαη ην 

δεχηεξν εξψηεκα/πξνβιεκαηηζκφο είλαη ε κεηεμέιημε/ελζσκάησζε ηεο Πεξηβαι-

ινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. Απηά ηα εξσηή-

καηα/πξνβιεκαηηζκνί, εθηείλνληαη ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαί-
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δεπζεο ζηελ ηππηθή, κε ηππηθή θαη άηππε εθπαίδεπζε, θαη παξνπζηάδνληαη ζε ηέζζε-

ξα θεθάιαηα ηα νπνία δνκνχλ ηελ παξνχζα έξεπλα. 

    ην πξψην θεθάιαην εμεηάδεηαη ε ζρέζε Πνιηηηθήο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάι-

ινληνο θαη ε ζρέζε Πνιηηηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, γηα λα δηαπη-

ζησζεί αλ ε Πνιηηηθή ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

αλάπηπμε/πξνψζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη γηα ην πνηά είλαη 

ή ζα πξέπεη λα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ Πνιηηηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

ηε Μειέηε πεξίπησζεο εμεηάδνληαη δεηήκαηα πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο πνιηηψλ, πνιηηηθψλ, καζεηψλ/-ηξηψλ, ηνπηθψλ ζπιιφγσλ θαη ηεο 

πνιηηείαο. 

    ην δεχηεξν θεθάιαην εμεηάδεηαη ν ηξφπνο αλάπηπμεο/πξνψζεζεο ηεο Πεξηβαι-

ινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη νη δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ πα-

ξέρνληαη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο Νεπηαγσγείνπ, Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ θαη Γε-

ληθνχ Λπθείνπ (κε θχξηα αλαθνξά ζην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016, αιιά θαη ζην 

ζρνιηθφ έηνο 2016-2017, ιφγσ αιιαγψλ, πνπ έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζνχλ) κέζα απφ 

ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, ηα καζήκαηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ηα Πξνγξάκκαηα 

ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηα Πξνγξάκκαηα ζρν-

ιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε γεληθφηεξα. Αθφκε εμεηάδνληαη δε-

ηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Κ.Π.Δ. θαη ηηο παξερφκελεο δπλαηφ-

ηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πξνο ηε καζεηηθή, εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία (κε θχξηα αλαθνξά ζην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016), επίζεο εμε-

ηάδνληαη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζεζκνχο ππνζηήξημεο ηεο Πεξηβαιιν-

ληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη δεηήκαηα επηκφξθσζεο θαη ππνζηήξημεο εθπαηδεπηηθψλ, ελψ 

ηέινο εμεηάδεηαη ε ελζσκάησζε/αλάπηπμε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. ε θάζε ζέκα πνπ εμεηάδεηαη ζην δεχηεξν θεθάιαην, δηα-

ηππψλνληαη ζρεηηθνί πξνβιεκαηηζκνί, ελψ πξνηείλνληαη βειηησηηθέο ξπζκίζεηο. 

    ην ηξίην θεθάιαην εμεηάδεηαη ν ηξφπνο αλάπηπμεο/πξνψζεζεο ηεο Πεξηβαιινληη-

θήο Δθπαίδεπζεο θαη νη δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηε κε ηππηθή θαη 

άηππε εθπαίδεπζε, ελψ δηαηππψλνληαη ζρεηηθνί πξνβιεκαηηζκνί θαη πξνηείλνληαη 

βειηησηηθέο ξπζκίζεηο. 

    ην ηέηαξην θεθάιαην εμεηάδεηαη ε κεηεμέιημε/ελζσκάησζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, θαζψο θαη δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή, ελψ δηαηπ-

πψλνληαη ζρεηηθνί πξνβιεκαηηζκνί θαη πξνηάζεηο. 

 

    Ζ εζηίαζε ηεο αλαθνξάο, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαπηχζζεηαη ε Πεξηβαι-

ινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ζηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ πα-

ξέρνληαη θπξίσο ζηε καζεηηθή – εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα αιιά θαη ζηνπο πνιίηεο, 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο ηεο παξαηήξεζεο φηη ν ηξφπνο αλάπηπμεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο έρεη ραξαθηήξα θπξίσο απνζπαζκαηηθφ, πξναηξεηηθφ, πξνηξεπηηθφ, 

αθφκε θαη ζην ρψξν ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο (Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε). Δπηζεκαίλνληαο, φηη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή δελ δείρλεη ηε δένπζα 

πξνζνρή ζε απηφ ην ζέκα –φπσο θαηαδεηθλχεηαη ζην παξφλ πφλεκα–, ηίζεηαη δήηεκα 

σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρνληαη ζηε καζεηηθή 
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– εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ζην ρψξν ησλ Κέληξσλ Πεξη-

βαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, αιιά θαη γεληθφηεξα σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαι-

ινληηθήο  εθπαίδεπζεο  πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο. Ο πξνβιεκαηηζκφο πνπ αλα-

θχπηεη, είλαη πψο απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ραξαθηήξαο αλάπηπμεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο είλαη θαηά βάζε απνζπαζκαηηθφο, πξναηξεηηθφο, ζα ζρεκαηηζηεί ηνπ-

ιάρηζηνλ κηα «θξίζηκε κάδα» αλζξψπσλ πνπ ζα αληηιακβάλεηαη ηε ζεκαζία ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζα πξάηηεη αλαιφγσο. 

εκεηψλεηαη φηη ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο παξνρήο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηε 

καζεηηθή θνηλφηεηα, ην ελδηαθέξνλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο αιιά θαη εθπαη-

δεπηηθψλ αζρνινχκελσλ κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, π.ρ. γηα ηελ θαιχηεξε 

δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο πιηθν-

ηερληθήο ηνπο ππνδνκήο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

είλαη ελέξγεηεο/απφςεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαί-

δεπζεο, φκσο ν θαηά βάζε απνζπαζκαηηθφο, πξναηξεηηθφο ραξαθηήξαο αλάπηπμεο 

ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο δελ παξέρεη δπλαηφηεηεο ζην ζχλνιν ησλ κα-

ζεηψλ/-ηξηψλ λα ιάβνπλ απηά ηα πνηνηηθά πξνγξάκκαηα, ζπλεπψο θξίλεηαη ζθφπηκν, 

ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή λα εζηηάζεη πξσηίζησο ζηελ εμαζθάιηζε ηεο παξνρήο πε-

ξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζε φινπο/-εο ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο ζην ζρνιείν θαη ζηα 

Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 

    Ζ εζηίαζε ηεο αλαθνξάο ζην δήηεκα ηεο κεηεμέιημεο/ελζσκάησζεο ηεο Πεξη-

βαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο ηεο παξαηήξεζεο  φηη  ε  εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θηλείηαη  ζε  αζαθέο πιαίζην, 

ζε έλα δήηεκα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηφζν γηα ην κέιινλ ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, φζν θαη επί ηεο νπζίαο, γηα ηελ παξνρή θαηάιιειεο 

εθπαίδεπζεο πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο απφ 

πιεπξάο πνιηηψλ. Κξίλεηαη ζθφπηκν ινηπφλ ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή λα δεη κε πεξί-

ζθεςε θαη ζθεπηηθηζκφ ην δήηεκα ηεο κεηεμέιημεο/ελζσκάησζεο ηεο Πεξηβαιινληη-

θήο Δθπαίδεπζεο ζε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, θαζψο ε αζάθεηα ησλ 

αλαθνξψλ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ή θαη νη ζαθείο αλαθνξέο πνπ πξνηάζζνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε/κεγέζπλζε, πνπ πξνσζνχλ ηηο εθαξκνγέο ηεο βηνηερλνινγίαο – 

γελεηηθήο κεραληθήο (Γ.Σ.Ο., θισλνπνίεζε ησλ δψσλ, γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα 

ηξφθηκα θαη δσνηξνθέο, εθαξκνγέο ηεο λαλνηερλνινγίαο), ζέηνπλ δεηήκαηα ζρεηηθά 

κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ θνηλσληθή επεκεξία, ηε δηαζθάιηζε εζη-

θψλ αμηψλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο.  

 

    Δλ ηέιεη θξίλεηαη ζθφπηκε ε επαλεμέηαζε ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο/πξνψζεζεο ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπζηεκαηηθήο αλάπηπμήο 

ηεο, θαη πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ζηφρσλ ηεο ζηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή, επεξεάδνληαο 

θαη ηελ πνιηηηθή πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 
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1.   Πνιηηηθή θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζρέζε Πνιηηηθήο θαη 

Πεξηβαιινληηθήο  Δθπαίδεπζεο 

 

    Πξηλ ηελ εμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ζρέζεο κεηαμχ πνιηηηθήο θαη Πεξηβαιινληη-

θήο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο αλάπηπμεο/πξνψζεζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, 

ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε ζέζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην πεξηβαιιν-

ληηθφ δίθαην θαη αλ απνιακβάλεη αλαγλψξηζεο απφ ηελ πνιηηηθή. 

Με βάζε ην άξζξν 24 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

αλαθέξεηαη φηη: «Ζ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί 

ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο θαη δηθαίσκα ηνπ θαζελφο. Γηα ηε δηαθχιαμή ηνπ ην Κξάηνο 

έρεη ππνρξέσζε λα παίξλεη ηδηαίηεξα πξνιεπηηθά ή θαηαζηαιηηθά κέηξα». 

Με βάζε ην Ν. 1650/1986 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, –πνπ απνηειεί 

ζεκείν αλαθνξάο θαη γηα ηε κεηέπεηηα λνκνζεζία κέρξη ηηο κέξεο καο–, ζην άξζξν 1 

παξ. 1 αλαθέξεηαη φηη ζθνπφο ηνπ λφκνπ απηνχ είλαη: «ε ζέζπηζε ζεκειησδψλ 

θαλφλσλ θαη ε θαζηέξσζε θξηηεξίσλ θαη κεραληζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξη-

βάιινληνο, έηζη ψζηε ν άλζξσπνο, σο άηνκν θαη σο κέινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, 

λα δεη ζε έλα πςειήο πνηφηεηαο πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν λα πξνζηαηεχεηαη ε 

πγεία ηνπ θαη λα επλνείηαη ε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ. Ζ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ζεκειηψδεο θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο θαη αλαπηπ-

μηαθήο δηαδηθαζίαο θαη πνιηηηθήο, πινπνηείηαη θχξηα κέζα απφ ην δεκνθξαηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ.». 

 

    Απφ ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο θαίλεηαη λα είλαη έθδειν ην ελδηαθέξνλ ηεο πνιηηείαο 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γεληθά ην εζληθφ πεξηβαιινληηθφ δίθαην είλαη 

εθηελέο, ελψ εκπινπηίδεηαη απφ ην πεξηβαιινληηθφ δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη ην δηεζλέο πεξηβαιινληηθφ δίθαην. Αθφκε ην ελδηαθέξνλ ηεο πνιηηείαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαίλεηαη θαη απφ ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ ππεξεζηψλ 

γηα ηνλ πεξηβαιινληηθφ έιεγρν θαη γηα ηελ ηήξεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, 

φπσο π.ρ. ην ψκα Δπηζεψξεζεο Πεξηβάιινληνο, Γφκεζεο, Δλέξγεηαο θαη Με-

ηαιιείσλ (ΔΠΓΔΜ) θαη ηα Κιηκάθηα Διέγρνπ Πνηφηεηαο Πεξηβάιινληνο ησλ Πε-

ξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. 

    Σν δεηνχκελν φκσο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, δελ εμαληιείηαη κφλν ζηελ 

χπαξμε λνκνζεηεκάησλ, ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη ζηελ 

χπαξμε ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, αιιά ζην αλ ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή αζθείηαη κε 

ηέηνην ηξφπν πνπ λα πξνζηαηεχεη νπζησδψο ην πεξηβάιινλ. 

Έηζη παξά ηελ χπαξμε πξνζηαηεπηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ην πεξηβάιινλ, ε πνιηηηθή 

θηλείηαη ζε έλα αζαθέο πιαίζην θαηά ην νπνίν ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δελ 

απνηειεί πάληα πξφηαγκα ζηηο επηινγέο ηεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πνιπλνκία, ηα δηάζπαξηα άξζξα ζε άιινπο λφκνπο πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ, νη εξκελεπηηθέο εγθχθιηνη θαη ε λνκνινγία ησλ δη-

θαζηεξίσλ, δεκηνπξγνχλ κηα ζπγθερπκέλε εηθφλα θαη δπζθνιία ζηελ εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεηηθήο, θαλνληζηηθήο χιεο θαη ηεο λνκνινγίαο. Πέξα φκσο απφ απηά, ηδηαίηεξνο 

πξνβιεκαηηζκφο αλαθχπηεη γηα ην εάλ ε πνιηηεία ελδηαθέξεηαη νπζησδψο γηα ηελ 
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πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, φηαλ κέζσ ηνπ λνκνζεηηθνχ έξγνπ εηζάγνληαη δηα-

ηάμεηο πνπ δελ θηλνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

αιιά πξνο ηελ αληίζεηε πιεπξά, νκνίσο φηαλ ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο λφκσλ ή 

επηρεηξείηαη ε αλαζεψξεζε ζπληαγκαηηθψλ άξζξσλ, φηαλ νη πνιίηεο αλαγθάδνληαη λα 

δηαδειψζνπλ ή/θαη λα ζπιιέμνπλ ππνγξαθέο γηα λα κελ ηξνπνπνηεζνχλ άξζξα πνπ 

πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ ή γηα λα κελ ςεθηζηνχλ λφκνη πνπ ζα δεκηψζνπλ ην 

πεξηβάιινλ (π.ρ. ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ πληάγκαηνο, ςήθηζε δηαηάμεσλ 

ηνπ Ν. 4280/2014 θαη Ν. 4315/2014), φηαλ ε ίδηα ε δεκφζηα δηνίθεζε (αθφκε θαη 

πεξηβαιινληηθέο ππεξεζίεο) δελ εθαξκφδνπλ ή εθαξκφδνπλ κε απνζπαζκαηηθφ ηξφπν 

ηε λνκνζεζία, φηαλ ε Διιάδα ην έηνο 2015 βξίζθεηαη ζηε 2
ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ 28 

θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. ζε αξηζκφ αλνηθηψλ ππνζέζεσλ γηα παξαβηάζεηο ηεο πεξη-

βαιινληηθήο λνκνζεζίαο ηεο Δ.Δ. ζην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(European Commission, 2016), φηαλ ε πνιηηεία δελ εζηηάδεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

ζεζκνχ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Πεξηβάιινληνο, Γφκεζεο, Δλέξγεηαο θαη Με-

ηαιιείσλ, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλαθνξά: «Σν κεησκέλν αξηζκφ ησλ επηζεσξεηψλ 

πεξηβάιινληνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο έρνπλ αλα-

ηεζεί θαη ην ζεκαληηθφ αξηζκφ ησλ ππνζέζεσλ πξνεγνχκελσλ εηψλ πνπ δελ έρνπλ 

αθφκε νινθιεξσζεί.» (Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 2016), φηαλ 

αθφκε ε πνιηηεία δελ εζηηάδεη ζηελ ελίζρπζε άιισλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη επη-

θνξηηζκέλεο κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε 

Γαζηθή Τπεξεζία φπνπ παξαηεξείηαη έιιεηςε πξνζσπηθνχ, ρακειή ρξεκαηνδφηεζε, 

κε απξνζπκία ηεο πνιηηείαο λα ιπζνχλ ηα δεηήκαηα απηά, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

πξαγκαηνπνηήζεθε πεξεηαίξσ απνδπλάκσζε ηεο ππεξεζίαο κε πνιπδηάζπαζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο θαη εθρψξεζή ηνπ ζε άιιεο ππεξεζίεο.  

Έηζη κε βάζε ηηο σο άλσ αλαθνξέο, ηίζεηαη δήηεκα γηα ην αλ ε πνιηηεία ελδηαθέξεηαη 

νπζησδψο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη απηφ εληππψλεηαη ζηελ θνηλή 

γλψκε ησλ πνιηηψλ, θαη απνηππψλεηαη ζε πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ
1
, 

φπνπ ζηελ εξψηεζε γηα ηε ζηάζε ηεο πνιηηείαο απέλαληη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξη-

βάιινληνο, ην 91% ησλ εξσηψκελσλ απαληά φηη ε Διιεληθή Κπβέξλεζε δελ θάλεη 

αξθεηά, ην 77% ησλ εξσηψκελσλ απαληά φηη ε Πεξηθέξεηά ηνπο δελ θάλεη αξθεηά θαη 

ην 73% ησλ εξσηψκελσλ απαληά φηη ε πφιε/ρσξηφ φπνπ θαηνηθνχλ δελ θάλεη αξθεηά. 

 

    Με δεδνκέλε ηελ αζαθή ζηάζε ηεο πνιηηείαο ζρεηηθά κε ην ελδηαθέξνλ πνπ επη-

δεηθλχεη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε βάζε ηα σο άλσ αλαθεξζέληα, 

ηίζεηαη δήηεκα γηα ην εάλ ε πνιηηεία ελδηαθέξεηαη γηα ηελ παξνρή πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηνπο πνιίηεο. πσο πξνθχπηεη απφ ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία, 

θαίλεηαη φηη είλαη ζηηο επηδηψμεηο ηεο, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλαθνξά ζην άξζξν 1 

παξ. 3 πεξ. δ ηνπ Ν. 1650/1986, φηη κέζσ ηνπ λφκνπ απηνχ επηδηψθεηαη: «Ζ 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πε-

ξηβάιινληνο κέζα απφ ηε ζσζηή πιεξνθφξεζε θαη εθπαίδεπζε.», αιιά θαη ε αλα-

                                                             
1
  Έξεπλα ηεο European Commission (2014) κε ηε κέζνδν πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζηηο 26/04 – 

05/05/2014 γηα ηε ζηάζε ειιήλσλ πνιηηψλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ (Special Eurobarometer 416). 
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θνξά λεφηεξνπ λφκνπ: «Ζ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο παηδείαο θαη ελεκέξσζεο είλαη 

ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο» (άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ Ν. 3937/2011). Γεληθά ε πεξη-

βαιινληηθή πνιηηηθή εθθξάδεη θαη ζε άιια λνκνζεηήκαηα ην ελδηαθέξνλ ηεο, ελψ 

επίζεο ε αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο είλαη κεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ 

θάπνησλ εθ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ κε αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο. Σαπηφ-

ρξνλα ε πνιηηεία εθθξάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (βιέπε θεθ. 2). 

    Με βάζε πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ
1
 γηα ηηο ζηάζεηο ησλ πνιηηψλ 

απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, πξνθχπηεη φηη ην 70% ησλ εξσηψκελσλ ζεσξνχλ πνιχ 

ζεκαληηθή γη’ απηνχο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ην 27% ησλ εξσηψκελσλ 

ηε ζεσξνχλ αξθεηά ζεκαληηθή. κσο ζηελ ίδηα έξεπλα, ην 69% ησλ εξσηψκελσλ 

δειψλεη φηη δελ θάλεη αξθεηά γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ην 28% ησλ 

εξσηψκελσλ δειψλεη φηη θάλεη φζα πξέπεη. 

    Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα δεδνκέλα απηά είλαη αληηθαηηθά, θαη δεκηνπξγνχλ πξνβιε-

καηηζκφ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή παηδεία ησλ πνιηηψλ, γεληθά θαίλεηαη φηη νη πνιίηεο 

αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζε επίπεδν πξνζέζεσλ θαη φρη νπζηαζηηθήο ελεξγήο ζπκ-

κεηνρήο θαη εκπινθήο ηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ.  

    Έηζη, παξά ηηο ζεηηθέο αλαθνξέο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηηο φπνηεο 

ζεηηθέο ελέξγεηεο απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ θαη ηεο πνιηηείαο, ε πνιηηεία θαίλεηαη 

φηη σο πξνο ηηο πξαθηηθέο ηεο πξνηάζζεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, παξέρνληαο 

πξφζθνξν έδαθνο αθφκε θαη ζε ακθηιεγφκελνπ είδνπο επελδχζεηο θαη επηρεηξε-

καηηθέο πξνηάζεηο, πξνσζψληαο ή ζπλαηλψληαο ζε επηδήκηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα, 

ζεσξψληαο ελ πνιινίο αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ηεο αλάπηπμεο ηελ πξνζηαζία ηνπ πε-

ξηβάιινληνο, αιιά θαη νη πνιίηεο θαίλεηαη φηη πξνηάζζνπλ ην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ, 

ην θέξδνο, ηελ πιηζηηθή δηάζεζε, αδηαθνξψληαο γηα ηελ νπζηαζηηθή πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

Δλ ηέιεη, πνιηηεία, πνιηηηθνί, πνιίηεο, ζηελ πξνζπάζεηα απνιαβήο άκεζνπ νθέινπο, 

αδπλαηνχλ λα αληηιεθζνχλ φηη ηα φπνηα νθέιε θνκίδνπλ, είλαη πξφζθαηξα, θαη ε 

έιιεηςε νπζηαζηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ππν-

λνκεχεη ηελ θνηλσληθή επεκεξία. 

Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ φηη ε αλάπηπμε/πξνψζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαί-

δεπζεο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, πνπ ε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζα κεηνπζηψλνληαη ζε έκπξαθην θαη νπζηαζηηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

    Έηζη κε βάζε ηα σο άλσ αλαθεξφκελα, ην δήηεκα γηα ηε ζρέζε πνιηηηθήο θαη Πε-

ξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ζα κπνξνχζε λα ηεζεί σο κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο θαη 

αιιειεμάξηεζεο, θαζφηη ε πνιηηηθή είλαη εθείλε πνπ ζα θαζνξίζεη αλ θαη πψο ζα 

αλαπηχμεη θαη ζα πξνσζήζεη ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, θαη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά είλαη νη πνιίηεο πνπ κε ηελ πεξηβαιινληηθή παηδεία θαη ζπλείδεζε πνπ ζα 

ηνπο δηαθξίλεη, ζα επεξεάζνπλ ηελ πνιηηηθή πνπ ζα αζθεζεί, παίξλνληαο ηηο θαηάι-

ιειεο απνθάζεηο γη’ απηνχο θαη ηηο κειινληηθέο γελεέο. Δλ ηέιεη θξίλεηαη ζθφπηκε κηα 
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λέα πξνζέγγηζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε κε πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζηφρσλ 

ηεο ζηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή, επεξεάδνληαο θαη ηελ πνιηηηθή πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε. 

 

 

1.1  Μειέηε πεξίπησζεο: ε ζηάζε πνιηηείαο θαη πνιηηώλ ζηελ ππόζεζε 

θαηεδάθηζεο απζαίξεηεο νηθνδνκήο ζηελ πεξηνρή Πξάζηλνο Λόθνο Γήκνπ 

πάησλ – Αξηέκηδνο. Εεηήκαηα πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο 

 

    ε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ, ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξη-

βάιινληνο απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο θαη ησλ πνιηηψλ, αλαθέξεηαη σο ελδεηθηηθφ 

παξάδεηγκα πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, ε ζηάζε πνπ ηή-

ξεζε ε πνιηηεία θαη νη πνιίηεο ζηελ ππφζεζε θαηεδάθηζεο απζαίξεηεο νηθνδνκήο 

ζηελ πεξηνρή Πξάζηλνο Λφθνο Γήκνπ πάησλ – Αξηέκηδνο. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη ελ ζπληνκία θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία απφ ηελ ππφ-

ζεζε απηή θαη ελ ζπλερεία ζπζρεηίδεηαη ε ζηάζε πνπ επέδεημε ε πνιηηεία θαη νη 

πνιίηεο κε βάζε ηελ εθπεθξαζκέλε δηάζεζε πνιηηείαο θαη πνιηηψλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ δηάθνξα θείκελα θαη εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα. 

 

    Ζ ππφζεζε απηή, απαζρφιεζε ηα Μ.Μ.Δ. ηελ πεξίνδν θπξίσο ηνπ Οθησβξίνπ – 

Ννεκβξίνπ ηνπ 2015, ιφγσ ησλ έληνλσλ αληηδξάζεσλ ησλ πνιηηψλ. Σελ πεξίνδν 

εθείλε είρε πξνγξακκαηηζηεί απφ ηελ πνιηηεία κηα ζεηξά απφ θαηεδαθίζεηο απζαη-

ξέησλ θηηζκάησλ ζε δαζηθέο εθηάζεηο ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή (κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ 

ήηαλ θαη ε Γεκνηηθή Δλφηεηα Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ – Αξηέκηδνο) γηα ηα 

νπνία ππήξραλ ηειεζίδηθεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο. Κάπνηεο απφ ηηο θαηεδαθίζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ππήξμαλ φκσο έληνλεο αληηδξάζεηο απφ θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο 

πνπ πξνζπάζεζαλ ηε καηαίσζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαηεδαθίζεσλ, κία απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαηεδάθηζε είλαη θαη ε πεξίπησζε απ-

ζαίξεηεο νηθνδνκήο ζηελ πεξηνρή ηνπ Πξάζηλνπ Λφθνπ.  

    πσο αλαθέξεη ν Ληάιηνο (2015), ηελ εκέξα ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο θαηεδάθηζεο 

ηεο νηθνδνκήο ζηελ πεξηνρή ηνπ Πξάζηλνπ Λφθνπ, ζην ζεκείν βξίζθνληαλ ε ηδην-

θηήηξηα ηνπ ζπηηηνχ (ε νπνία είρε παξαδψζεη ηα θιεηδηά ήδε απφ ην έηνο 2004), 

πνιίηεο νη νπνίνη ελαληηψλνληαλ ζηηο θαηεδαθίζεηο, ε εηζαγγειέαο, νκάδα αζηπ-

λνκηθψλ κε θινχβα ησλ ΜΑΣ, αθφκε ζηελ πεξηνρή πξνζήιζαλ καζεηέο/-ηξηεο Λπ-

θείνπ,  ν Γήκαξρνο θαη θπβεξλεηηθφο βνπιεπηήο νη νπνίνη εηάρζεζαλ ζην πιεπξφ ησλ 

αληηδξψλησλ πνιηηψλ. ην ρψξν επηθξαηνχζε έληαζε, κε ηελ εηζαγγειέα πνπ 

πξνζπαζνχζε λα εθαξκφζεη ην λφκν θαη λα θαηεδαθηζηεί ε νηθνδνκή, ελψ απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ν θπβεξλεηηθφο βνπιεπηήο επηθαιείην πξφζθαην έγγξαθν ηνπ Τπνπξ-
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γνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο
1
 γηα εληνιή αλαζηνιήο θαηε-

δαθίζεσλ, κε ηελ εηζαγγειέα λα αληαπαληά φηη δελ πξφθεηηαη γηα εληνιή αιιά γηα 

παξάθιεζε, θαη αλ δηαθνπνχλ νη εξγαζίεο, νη ππάιιεινη ζα θηλδπλεχζνπλ κε ηελ 

θαηεγνξία ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο, ν βνπιεπηήο αθφκε αλέθεξε φηη: «Αλ θέξνπλ 

ηε κπνπιληφδα, ζα κπσ κέζα ζην ζπίηη θη αο θέξνπλ ηελ επζχλε γηα φ,ηη γίλεη», 

ελαληίσζε εμέθξαζε θαη ν Γήκαξρνο, ελψ ζχγρπζε επηθξάηεζε ζρεηηθά κε ηελ πα-

ξνπζία ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ εθεί θαη εηδηθά ζηηο αλαθνξέο γηα ην πνηφο έδσζε εληνιή 

λα βξίζθνληαη νη καζεηέο/-ηξηεο ζην ρψξν θαη αλ κεηαθέξζεθαλ κε πνχικαλ ηνπ 

Γήκνπ, κε ηελ εηζαγγειέα λα δεηά ηελ απνρψξεζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. Σειηθά ε 

θαηεδάθηζε αλαβιήζεθε. 

    εκεηψλεηαη φηη εθείλε ηελ πεξίνδν ε πνιηηεία απνθάζηδε ηελ επηηάρπλζε ηεο δηα-

δηθαζίαο ηεο δεκηνπξγίαο θηεκαηνινγίνπ γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο θαη ηελ αλάξηεζε/ 

θχξσζε δαζηθψλ ραξηψλ, κε ην ζέκα ησλ απζαηξέησλ λα είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ ζην 

πξνζθήλην, γεγνλφο πνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζε πνιίηεο θαη πνιηηηθνχο λα αζθήζνπλ 

πηέζεηο.  

    Παξαθάησ αλαθέξνληαη ζπλδπαζηηθά θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία, ηφζν γηα ηελ 

ππφζεζε θαηεδάθηζεο ηνπ απζαηξέηνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πξάζηλνπ Λφθνπ θαη γεληθά 

ησλ απζαηξέησλ ζην Γήκν πάησλ – Αξηέκηδνο, φζν θαη γηα ηηο εμειίμεηο ζρεηηθά κε 

ηα απζαίξεηα θαη ηελ αλάξηεζε/θχξσζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ. 

    ε δειηίν ηχπνπ πνπ εμέδσζε ν Γήκνο πάησλ – Αξηέκηδνο κεηά ηα γεγνλφηα ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Πξάζηλνπ Λφθνπ, αλαθέξεηαη φηη ν Γήκαξρνο θαη κέιε ηεο Γεκνηηθήο 

Αξρήο θαηέβαιαλ πξνζπάζεηεο γηα λα κελ πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηεδάθηζε ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Πξάζηλνπ Λφθνπ θαη ιφγσ ηεο έληνλεο αληίζηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ ν 

εηζαγγειέαο δηέηαμε ηελ θξάηεζή ηνπ ζην Αζηπλνκηθφ Σκήκα. ην δειηίν ηχπνπ 

επίζεο ραξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε αλαθνξά: «Απνηειεί πάγηα ηαθηηθή ηνπ Γήκνπ 

καο θαη ηδηαίηεξα ηνπ Γήκαξρνπ καο ε πξνζηαζία θάζε θαηνηθίαο απζαίξεηεο ή κε 

απφ θαηεδάθηζε.». (Γήκνο πάησλ – Αξηέκηδνο, 2015α). Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε 

νκφθσλε Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Αξηέκηδνο, ζηελ 

νπνία αλαθέξεηαη: «έλαο Γήκαξρνο πνπ ππεξαζπίδεηαη ηα ζπκθέξνληα ησλ δεκνηψλ. 

[…] ηάζζεηαη ζην πιεπξφ ηνπ Γεκάξρνπ γηα θάζε ελέξγεηά ηνπ αλαθνξηθά κε ην 

ζέκα ηεο Καηεδάθηζεο Απζαηξέησλ Κηηζκάησλ.» (Γήκνο πάησλ – Αξηέκηδνο, 

2015β). 

    ε δειηίν ηχπνπ πνπ εμέδσζε ν θπβεξλεηηθφο βνπιεπηήο κεηά ηα γεγνλφηα ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Πξάζηλνπ Λφθνπ, αλαθέξεηαη φηη κεηά θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ ηδίνπ, δχν 

ζπλαδέιθσλ ηνπ θπβεξλεηηθψλ βνπιεπηψλ θαη ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Αλαηνιηθήο 

Αηηηθήο πξνο ηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, πέηπραλ ηελ αλαβνιή θα-

ηεδάθηζεο ηεο νηθνδνκήο. ην δειηίν ηχπνπ ραξαθηεξηζηηθέο είλαη θαη νη αλαθνξέο:  

                                                             
1 ην έγγξαθν ηνπ Τπνπξγνχ πξνο ηελ Γεληθή Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο,  

αλαθεξφηαλ: «Παξαθαινχκε φπσο αλαβάιιεηε πξνζσξηλά ηηο θαηεδαθίζεηο […] δεδνκέλνπ φηη ε 

Κπβέξλεζε πξνηίζεηαη […] λα αλαιάβεη λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία πξνθεηκέλνπ λα αλαζηαινχλ 

πξνζσξηλά νη θαηεδαθίζεηο ζε δαζηθέο εθηάζεηο έσο ηελ θχξσζε απφ ηε Βνπιή ησλ λέσλ δαζηθψλ 

ραξηψλ.» (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, 2015). 
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«Δπεηδή ζε φιεο νη [ηηο] πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο έρνπκε παξαζηεί αθνξνχλ ζε 

ζπληαμηνχρνπο, αλέξγνπο, θαη αλζξψπνπο πνπ έρνπλ πιεγεί ζρεδφλ αλεπαλφξζσηα 

απφ ηελ θξίζε […] λα δηαθπιάμνπκε ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ θαη λα κελ πξν-

βνχκε ζε ελέξγεηεο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ηεηειεζκέλα κε αλαζηξέςηκα..» (Πάληδαο 

Γ., 2015). 

    ηηο 5/11/2015 ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη ν 

Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαηέζεζαλ ηξνπνινγία 

(47/33/5-11-2015) ζε ζρέδην λφκνπ, κε ηελ νπνία πξφηεηλαλ ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο 

ησλ απνθάζεσλ θαηεδάθηζεο απζαίξεησλ θηηζκάησλ εληφο δαζηθψλ εθηάζεσλ κέρξη 

ηελ θχξσζε ησλ νηθείσλ δαζηθψλ ραξηψλ (Βνπιή ησλ Διιήλσλ, 2015). Ζ ηξνπν-

ινγία απηή φκσο απεζχξζε, ελψ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο νη αλαθνξέο ζε ζρεηηθφ 

δειηίν ηχπνπ πνπ εμέδσζε ν Γήκνο πάησλ – Αξηέκηδνο: «Οη θαηεδαθίζεηο ζα ζπ-

λερηζηνχλ […] Οη δηαβεβαηψζεηο ησλ βνπιεπηψλ δπζηπρψο ήηαλ ΑΝΑΛΖΘΔΗ» 

(Γήκνο πάησλ – Αξηέκηδνο, 2015γ). 

    ηηο 16/11/2015, ππήξμε αζσσηηθή απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα ηηο θαηεγνξίεο 

πνπ είραλ απαγγειζεί ζηνλ Γήκαξρν πάησλ – Αξηέκηδνο ιφγσ ηεο ζηάζεο ηνπ θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηεο επηρεηξνχκελεο θαηεδάθηζεο ηεο νηθνδνκήο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Πξάζηλνπ Λφθνπ, ελψ ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλαθνξά ζε ζρεηηθφ δειηίν ηχπνπ πνπ 

εμεδφζε απφ ην Γήκν: «Απηή ε ζπκπαξάζηαζε ησλ πνιηηψλ καο δίλεη ηε δχλακε λα 

ζπλερίζνπκε ζε λένπο αγψλεο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πφιεσλ ησλ 

πάησλ θαη ηεο Αξηέκηδαο κε κφλν ζθεπηηθφ ην ζπκθέξνλ ησλ ζπκπνιηηψλ καο.» 

(Γήκνο πάησλ – Αξηέκηδνο, 2015δ). 

    ην ζέκα ησλ απζαηξέησλ ζε δαζηθέο εθηάζεηο, ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ησλ 

ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ, νη νπνίνη εηάρζεζαλ ζην πιεπξφ ησλ αληηδξψλησλ 

πνιηηψλ. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη αλαθνξέο:  

– «ινη ζηελ νδφ Πξάζηλνπ Λφθνπ λα απνηξέςνπκε θαηεδάθηζε νηθίαο.» (Πνιη-

ηηζηηθφο – Δμσξατζηηθφο χιινγνο Πξάζηλνπ Λφθνπ Αξηέκηδνο, 2015).  

– «ζηε κάρε πνπ ζα δψζνπλ απέλαληη ζην δαζαξρείν», θξάζε ζε νκηιία ζηα γξαθεία 

ηνπ Δμσξατζηηθνχ – Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ «Αγία Μαγδαιελή» (άλη, 2015α). 

– «Ήηαλ Φεβξνπάξηνο ηνπ 2015 φηαλ κία νκάδα πνιηηψλ ηεο Ραθήλαο κε επηθεθαιήο 

ηνλ Γήκαξρν […] επηζθέθηεθε ηνλ λέν Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο […]. Σελ απνζηνιή 

απνηεινχζαλ εθηφο απφ ηνλ Γήκαξρν, ν πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ «Θεξηλή Γηακνλή» 

θαη πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο πιιφγσλ Πεξηβνιάθηα Ραθήλαο […], νη Βνπιεπηέο 

[…], ν ηδηνθηήηεο ηεο πξνο θαηεδάθηζε νηθίαο θαη ν δηθεγφξνο ηνπ. […] [ν 

Τπνπξγφο] αλαθψλεζε: – Μα απηφ είλαη νηθηζκφο!!! […] ην 2010 φηαλ ζην γξαθείν 

ηνπ ηφηε Γεκάξρνπ […] ν πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ «Θεξηλή Γηακνλή» […], πα-

ξνπζίαζε κία κειέηε νξηνζέηεζεο ηνπ νηθηζκνχ […] ζχκθσλα κε ηνλ πξφζθαην λφκν 

3889/10 θαη ην άξζξν 24. Σν ζθεπηηθφ ήηαλ, εθαξκφδνληαο ηελ ζπγθεθξηκέλε 

δηάηαμε, λα εγθξηζεί ε κειέηε […], απφ ην Γ.. θαη λα απνζηαιεί ζηελ ΚΣΖΜΑ-

ΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ. ψζηε λα απνηππσζεί ν νηθηζκφο ζηνπο Γαζηθνχο Υάξηεο θαη λα 

εμαηξεζεί ησλ αληηξξήζεσλ γηα 2 έηε, παξάιιεια δε λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία 

δηαβνχιεπζεο γηα ηελ πεξαηηέξσ απαινηθή ηνπ δαζηθνχ ραξαθηήξα θαη ηειηθά ηελ 

έληαμε ζην ζρέδην πφιεσο Ραθήλαο. Ζ κειέηε απηή απνηέιεζε ηνλ πηιφην γηα ηελ 

κεηαγελέζηεξε κειέηε πνπ δεκνπξάηεζε ν Γήκνο Ραθήλαο – Πηθεξκίνπ γηα ηελ 
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νξηνζέηεζε φισλ ησλ απζαίξεησλ νηθηζκψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ 

ηνπ νξίσλ. […] ε δξάζε ηεο Οκνζπνλδίαο ζπλερίζηεθε κε ζπλαληήζεηο ηφζν κε ηνλ 

Τπνπξγφ […] φζν θαη κε ηνπο [βνπιεπηέο], ηνπο νπνίνπο ελεκέξσζε […] γηα ηελ 

αλάγθε λα δηνξζσζεί ν Ν3889/2010 […] αιιά θαη πνηεο θαηεγνξίεο νηθηζκψλ έπξεπε 

λα ζπκπεξηιεθζνχλ εληφο ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ. Γλσξίδνληαο ην παξαζθήλην θαη 

ηελ ππφγεηα δξάζε ησλ θχθισλ ησλ Γαζαξρείσλ θαη ησλ δαζηθψλ ππαιιήισλ νη 

νπνίνη πίεδαλ ψζηε φινη νη απζαίξεηνη νηθηζκνί λα εμαηξεζνχλ ησλ παξαπάλσ δηα-

ηάμεσλ (γηα επλφεηνπο ιφγνπο…) θαηαηέζεθε ζηνλ Τπνπξγφ […], ππφκλεκα 1000 

ζειίδσλ γηα ηνλ νηθηζκφ Πεξηβνιάθηα […] ην νπνίν είρε ζπληαρζεί απφ ηνλ πξφεδξν 

[ηνπ ζπιιφγνπ]. Δθηφο ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηείρε ην ππφκλεκα, […] 

ππήξραλ θαη πξνηάζεηο γηα […] αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο […]. Δθεί γελλήζεθε 

ε ηδέα ησλ νηθηζηηθψλ ππθλνηήησλ, νληφηεηεο νηθηζκψλ, ζηεξνχκελσλ λφκηκεο 

έγθξηζεο […] νη νπνίεο πξέπεη θαη ζα εμαηξεζνχλ ηνπ φπνηνπ δαζηθνχ ραξαθηήξα 

επηρεηξνχζε λα δψζεη ην νηθείν Γαζαξρείν, θπζηθά απνπζία δαζηθψλ ραξηψλ θαη κε 

ηηο γλσζηέο, πιένλ θαη ζην Τπνπξγείν, εθβηαζηηθέο θαη κεξνιεπηηθέο ηαθηηθέο.» 

(άλη, 2015β). 

    Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θάλεθε φηη αληαπνθξίζεθε ζηελ ηδέα 

ησλ νηθηζηηθψλ ππθλνηήησλ, θαη παξάιιεια κε ηε βνχιεζε γηα επηηάρπλζε ηεο δηα-

δηθαζίαο αλάξηεζεο/θχξσζεο δαζηθψλ ραξηψλ, θαη ηελ απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ κε 

ηελ ππνβνιή αληηξξήζεσλ απφ θαηφρνπο απζαίξεησλ θηηζκάησλ εληφο δαζηθψλ 

εθηάζεσλ, έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο Γήκνπο λα νξηνζεηήζνπλ ηνπο απζαίξεηνπο 

νηθηζκνχο/θηίζκαηα (νηθηζηηθέο ππθλψζεηο), εμαηξψληαο ηηο πεξηνρέο απηέο απφ ηε 

δηαδηθαζία αλάξηεζεο δαζηθψλ ραξηψλ (βι. άξζξν 23 παξ. 4 ηνπ Ν. 4389/2016, 

Κ.Τ.Α. 34844/11-07-2016). Δίλαη πξνθαλέο φηη νη ελ ιφγσ ξπζκίζεηο λαη κελ επη-

ηαρχλνπλ ηε δηαδηθαζία αλάξηεζεο, δίλνπλ φκσο θαη δπλαηφηεηεο λνκηκνπνίεζεο 

απζαηξέησλ κέζσ κειινληηθψλ ξπζκίζεσλ, ελψ ε εμαίξεζε δαζηθψλ εθηάζεσλ απφ 

ηελ αλάξηεζε ζέηνπλ δήηεκα πξνζηαζίαο δαζψλ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.  

    ην ζέκα ηεο ππφζεζεο ηεο απζαίξεηεο νηθνδνκήο ζηελ πεξηνρή ηνπ Πξάζηλνπ 

Λφθνπ, αιιά θαη γεληθφηεξα ζηηο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηα απζαίξεηα θαη ηελ αλάξ-

ηεζε/θχξσζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ, ηνπνζεηήζεθαλ ε Π.Δ.Γ.Γ.Τ. θαη ην ΓΔΧΣ.Δ.Δ.  

    ε δειηίν ηχπνπ ηεο Π.Δ.Γ.Γ.Τ. (2015α) ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο θαηεδάθηζεο 

απζαηξέησλ ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή, ραξαθηεξηζηηθέο είλαη νη αλαθνξέο: 

– «ηηο ππνζέζεηο ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο πνπ απαζρφιεζαλ ηα ΜΜΔ έρνπλ 

πξνεγεζεί πξάμεηο ηεο δηνίθεζεο, δηθαζηηθέο πξνζθπγέο θαη ηειεζίδηθεο δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, κε ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη ε θαηεδάθηζε ησλ 

απζαηξέησλ θηηζκάησλ. Γειαδή νη ζηγφκελνη πνιίηεο έρνπλ εμαληιήζεη ηα έλδηθα 

κέζα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο είραλ 

παξαδψζεη νη ίδηνη ηα θηίζκαηα ηνπο γηα θαηεδάθηζε γηα λα ηχρνπλ ησλ ζρεηηθψλ 

επλντθψλ ξπζκίζεσλ ζε ζρέζε κε ηα επηβαιιφκελα πξφζηηκα.». 

– «Οη αηηηάζεηο πνπ πξνβιήζεθαλ απφ νξηζκέλα ηνπηθά πνιηηηθά ζηειέρε, πεξί 

«εθθξεκφηεηαο κε ηε ζχληαμε ηνπ δαζνινγίνπ ζχκθσλα κε θνηλνηηθή νδεγία», ζαλ 

ιφγν γηα ηελ καηαίσζε ησλ πξνγξακκαηηζζέλησλ θαηεδαθίζεσλ, είλαη θαηά ηελ 

άπνςή καο ππνθξηηηθέο, αζηήξηρηεο θαη αδφθηκεο κηαο θαη ε πξνβιεπφκελε ελδη-

θνθαλήο δηαδηθαζία ηεο πθηζηάκελεο δαζηθήο λνκνζεζίαο γηα ην ραξαθηεξηζκφ ησλ 
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εθηάζεσλ θαη ηελ θήξπμε απηψλ σο αλαδαζσηέσλ θαζψο θαη ε λνκνινγία ησλ 

αλσηάησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία απηή, έρνπλ παγηψζεη 

ηελ απαηηνχκελε αζθάιεηα δηθαίνπ γηα ηνλ δηνηθνχκελν πνιίηε αιιά θαη γηα ηελ 

Πνιηηεία.». 

– «Γηα ηελ Έλσζή καο ε εχινγε απνξία πνπ δεκηνπξγείηαη δελ αθνξά ζηελ αληί-

δξαζε ησλ πνιηηψλ, αιιά ζηε ζπνπδή νξηζκέλσλ πνιηηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ, λα κπνπλ ζηε ινγηθή ηεο «πνιηηηθήο δηαρείξηζεο» απηήο ηεο ππφζεζεο». 

– «Ζ Παλειιήληα Έλσζε Γαζνιφγσλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (Π.Δ.Γ.Γ.Τ) δεηά απφ 

ηα εκπιεθφκελα ζην ζέκα Τπνπξγεία Δζσηεξηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, 

αιιά θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο, λα ζηεξίμνπλ ην λνκηθφ θαη ζεζκηθφ 

πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ, ηε Γηνίθεζε, πνπ πξνζπαζεί λα εθαξκφζεη 

ηελ πεξηβαιινληηθή - δαζηθή θαη πνιενδνκηθή λνκνζεζία […] λα ζηακαηήζεη επη-

ηέινπο απηή ε λννηξνπία ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ πνπ θαιιηεξγείηαη ρξφληα ηψξα 

ζε πεξηνρέο νηθηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο φπσο ε Αηηηθή.» 

    ε δειηίν ηχπνπ ηεο Π.Δ.Γ.Γ.Τ. (2015β) ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνινγία γηα ηελ αλα-

ζηνιή θαηεδαθίζεσλ, ραξαθηεξηζηηθέο είλαη νη αλαθνξέο: 

– «Ζ ηξνπνινγία απηή ρξεζηκνπνηεί πξνζρεκαηηθά ηελ αλππαξμία δαζηθψλ ραξηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα παίμεη πνιηηηθά κε ηνπο απζαηξεηνχρνπο ζηελ Αηηηθή ή θαη ζε άιια 

κέξε.». 

– «ε Έλσζή καο ηε ραξαθηεξίδεη αληηζπληαγκαηηθφ έθηξσκα πνπ ζηξέθεηαη απεπ-

ζείαο θαηά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κξάηνπο θαη ησλ ζεζκηθψλ ηνπ ιεηηνπξγηψλ.». 

–  «Καλέλαο επηζηεκνληθφο, επηκειεηεξηαθφο, ζπλδηθαιηζηηθφο ή πεξηβαιινληηθφο 

θνξέαο, δελ κπνξεί λα θαηαλνήζεη απηφ ηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο πνπ θηάλεη λα 

ρξεζηκνπνηεί θάζε κέζν, φπσο «ζηθέ αληηδξάζεηο απζαηξεηνχρσλ», κηαο θαη ηα απ-

ζαίξεηα είραλ παξαδνζεί απφ ηνπο θεξφκελνπο σο ηδηνθηήηεο γηα θαηεδάθηζε, ή 

αθφκε θαη καζεηέο ζρνιείσλ γηα λα θαηαδεηρηεί δήζελ ην «κέγεζνο ηεο θνηλσληθήο 

αληίδξαζεο», θαη λα επηβιεζεί σο πνιηηηθή ιχζε ε αλαζηνιή ζηε βνπιή λνκίκσλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ Κξάηνπο.».  

– «ηελ Π.Δ.Γ.Γ.Τ ζπλδένπκε απηέο ηηο πξαθηηθέο κε ηελ εμππεξέηεζε ηδησηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ (κηαο θαη νη θαηαπαηεηέο εθηάζεσλ ηνπ δεκνζίνπ είλαη ηδηψηεο) ή πν-

ιηηηθψλ ζθνπηκνηήησλ, πνπ δπζηπρψο ζηξέθνληαη ζε βάξνο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Φπ-

ζηθνχ Πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηνπ Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Καινχκε ηνλ Πξσ-

ζππνπξγφ ηεο Υψξαο λα απνζχξεη φρη κφλν ηελ ηξνπνινγία ηεο ληξνπήο γηα ηα 

απζαίξεηα, αιιά λα απνζχξεη άκεζα θαη ηνπο πνιηηηθνχο εκπλεπζηέο απηψλ ησλ 

κεζνδεχζεσλ πνπ πξνζβάιινπλ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα.». 

    ε αλαθνίλσζή ηνπ ην ΓΔΧΣ.Δ.Δ. (2016) ζρεηηθά κε ην ζέκα ησλ λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ γηα ηηο νηθηζηηθέο ππθλψζεηο, αλαθέξεη φηη θαηέθπγε καδί κε ηελ 

Π.Δ.Γ.Γ.Τ. ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο 

ησλ ξπζκίζεσλ απηψλ. 

 

    πλνςίδνληαο ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο, παξαηεξείηαη φηη πνιίηεο (θάηνρνη απ-

ζαηξέησλ θηηζκάησλ), καζεηέο/-ηξηεο, ηνπηθνί πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη πνιηηψλ, δελ 

ελδηαθέξζεθαλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, αιιά γηα ην πξν-

ζσπηθφ ηνπο φθεινο/ζπκθέξνλ, ηαπηνρξφλσο νχηε πνιηηηθνί ηεο ηνπηθήο απην-
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δηνίθεζεο θαη θπβεξλεηηθνί βνπιεπηέο έδεημαλ λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, αιιά ελήξγεζαλ «κε κφλν ζθεπηηθφ ην ζπκθέξνλ ησλ 

ζπκπνιηηψλ καο.». Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ζε θεληξηθφ 

επίπεδν (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο) αζθείηαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ δελ 

θαίλεηαη λα πξνζηαηεχεη νπζησδψο ην πεξηβάιινλ, ελψ ζε απνθεληξσκέλν επίπεδν 

(Γαζηθέο Τπεξεζίεο) επηδηψθεηαη ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηελ 

ηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο θαη λνκνινγίαο, ελψ ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε 

εξγάδνληαη θαη νη δηθαζηηθέο/εηζαγγειηθέο αξρέο, αιιά θαη ζχιινγνη/επηκειεηήξηα 

πνπ ηα κέιε ηνπο αζρνινχληαη κε αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο. Παξαηεξείηαη 

αθφκε φηη νη απνθάζεηο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ δηθαζηεξίσλ ή δελ ηε-

ξνχληαη ή ηεξνχληαη κε θαζπζηέξεζε, θαη φηη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί/ππεξεζίεο πνπ 

επηδηψθνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, δέρνληαη ην κέλνο ησλ ζπκπνιηηψλ 

ηνπο.  

    ην ζεκείν απηφ, επηρεηξείηαη ζπζρέηηζε ηεο ζηάζεο πνπ επέδεημε ε πνιηηεία θαη νη 

πνιίηεο ζηελ σο άλσ ππφζεζε, κε βάζε ηελ εθπεθξαζκέλε δηάζεζε πνιηηείαο θαη 

πνιηηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ δηάθνξα 

θείκελα θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα, πνπ ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη. 

– ην άξζξν 24 ηνπ πληάγκαηνο αλαθέξεηαη φηη: «Ζ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο θαη δηθαίσκα ηνπ 

θαζελφο. […] Απαγνξεχεηαη ε κεηαβνιή ηνπ πξννξηζκνχ ησλ δαζψλ θαη ησλ δα-

ζηθψλ εθηάζεσλ». 

ην Ν. 1650/1986 αλαθέξεηαη φηη:  «Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζεκειηψδεο θαη 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο θαη αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο θαη πνιηηηθήο, 

πινπνηείηαη θχξηα κέζα απφ ην δεκνθξαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ.» (άξζξν 1 παξ. 1), 

κεηαμχ ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ είλαη: «Ζ δηαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο αλαλέσζεο θπ-

ζηθψλ πφξσλ» θαη «Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο.»  (άξζξν 1 παξ. 2 πεξ. δ 

θαη ζη), επηδηψθεηαη: «Ζ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ» (άξ-

ζξν 1 παξ. 3 πεξ. δ). 

    Δίλαη εκθαλέο φηη ζηελ εμεηαδφκελε ππφζεζε, ηφζν ε ζπληαγκαηηθή επηηαγή φζν 

θαη νη δηαηάμεηο ηνπ βαζηθνχ απηνχ λνκνζεηήκαηνο δελ ηεξήζεθαλ νχηε απφ ην 

ζχλνιν ησλ πνιηηψλ, νχηε θαη απφ ην ζχλνιν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

θεληξηθήο εμνπζίαο, φπσο ζα έπξεπε λα γίλεη. 

– ηε ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ 

Αζήλαο/Αηηηθήο (ΡΑ) 2021 ηνπ Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο 

Πεξηβάιινληνο Αζήλαο (2011), αλαθέξεηαη φηη: «Σν πξφηππν ρσξηθήο νξγάλσζεο 

ηεο Πεξηθέξεηαο βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ζπκπαγνχο πφιεο, ζηνρεχνληαο ζηελ πξν-

ζηαζία ηνπ εμσαζηηθνχ ρψξνπ, […] απφ ηελ πεξαηηέξσ εμάπισζε θαη δηάρπζε ηνπ 

νηθηζηηθνχ ηζηνχ», «ζε κία πξννπηηθή πεξηνξηζκνχ ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο θαη 

απνηξνπήο ηεο νηθηζηηθήο δηάρπζεο. Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν ζπκβάιινπλ ζηελ πξν-

ζηαζία ησλ θπζηθψλ πεξηνρψλ θαη ηε ζπλέρεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ.» (ζει. 15), «ε 

Αηηηθή είλαη ε πεξηζζφηεξν ππξφπιεθηε Πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο. […] Σν 2009 ε 

κεγάιε ππξθαγηά ζηελ αλαηνιηθή Αηηηθή […] είρε δηάξθεηα ηεζζάξσλ εκεξψλ θαη 

έθαςε ζπλνιηθά 210.000 ζηξέκκαηα, θπξίσο πεπθνδάζνπο.» (ζει. 88). 
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Δηδηθά γηα ηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή θαη ηα Μεζφγεηα αλαθέξεηαη φηη: «θξίλεηαη απα-

ξαίηεηνο ν πεξηνξηζκφο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζηηθήο δηάρπζεο, κε έιεγρν νηθηζηηθψλ 

πηέζεσλ» (ζει. 227), «Βαζηθφ πξφβιεκα γηα πνιινχο απφ ηνπο νηθηζκνχο ησλ 

Μεζνγείσλ είλαη ε επάξθεηα ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο θαη ε απνπζία δηθηχνπ απν-

ρέηεπζεο.» (ζει. 25), «Με ηελ πθαικχξηλζε ησλ πδάησλ ζπλδένληαη νη κεγάιεο 

ππεξβάζεηο ζε αξηζκφ γεσηξήζεσλ γηα ρξήζεηο ζηηο νπνίεο θπξίσο ζπκπεξηιακ-

βάλεηαη ε άξδεπζε αιιά θαη ε χδξεπζε. […] ε πεξηνρέο ησλ Μεζνγείσλ νη απμε-

κέλεο ζπγθεληξψζεηο ρισξηφλησλ θαζηζηνχλ ηα πθάικπξα λεξά απφ ηηο γεσηξήζεηο 

αθαηάιιεια αθφκα θαη γηα άξδεπζε.» (ζει. 123). 

ην Ν. 4277/2014 (Νέν Ρπζκηζηηθφ ρέδην Αζήλαο – Αηηηθήο), γηα ηε Υσξηθή 

Δλφηεηα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη ηελ Τπνελφηεηα Μεζνγείσλ αλαθέξεηαη φηη: «ζπ-

ληζηά ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ, ηνπ νπνίνπ ν ξφινο 

σο θπξίαο απφ αέξνο πχιεο εηζφδνπ ζηε ρψξα απαηηεί ηε δηαζθάιηζε πςεινχ επη-

πέδνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ.», «Ζ άκεζε πξνζηαζία θαη νξγάλσζε ησλ κε αζηηθψλ 

πεξηνρψλ απνηεινχλ κείδνλα πξνηεξαηφηεηα ηνπ λένπ ΡΑ.» (άξζξν 9). 

    Δίλαη εκθαλέο φηη ζηελ εμεηαδφκελε ππφζεζε, νη αλαθνξέο θαη νη θαηεπζχλζεηο 

πνπ πεξηέρνληαη ζηε κειέηε θαη ην λφκν, θαη κάιηζηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πνπ 

αθνξνχλ ηελ πεξηνρή ησλ Μεζνγείσλ, δελ ιήθζεθαλ ππ’ φςηλ απφ ηελ ηνπηθή απην-

δηνίθεζε θαη δελ θαίλεηαη λα ιακβάλνληαη θαη ππ’ φςηλ απφ ην Τπνπξγείν Πεξη-

βάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, φπσο ζα έπξεπε λα γίλεη. 

– Με βάζε πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ
2
, πξνθχπηεη φηη ην 80% ησλ 

εξσηψκελσλ ζπκθσλεί απνιχησο φηη είλαη επζχλε καο λα θξνληίδνπκε ηε θχζε, ην 

60% ησλ εξσηψκελσλ δειψλεη φηη είλαη πνιχ ζνβαξφ ην δήηεκα ηεο απνζχλδεζεο 

απφ ηε θχζε ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ θαη νη ζχγρξνλνη ηξφπνη δσήο θαη ην 34% 

δειψλεη φηη είλαη αξθεηά ζνβαξφ, ην 59% δειψλεη φηη απεηιείηαη πάξα πνιχ ε 

βηνπνηθηιφηεηα απφ ηε κεηαηξνπή θπζηθψλ πεξηνρψλ ζε άιιε ρξήζε φπσο π.ρ. γηα 

ηελ επέθηαζε αζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ην 33% δειψλεη φηη απεηιείηαη αξθεηά, ην 69% 

ησλ εξσηψκελσλ ζπκθσλεί απνιχησο φηη ε πγεία θαη ε επεκεξία καο βαζίδνληαη ζηε 

θχζε θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα. 

    Δίλαη πξνθαλέο φηη ζηελ εμεηαδφκελε ππφζεζε, αλαθχπηνπλ δεηήκαηα σο πξνο ηελ 

πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηεο πνιηηείαο, ε 

ζηάζε πνπ επέδεημαλ είλαη αληηθαηηθή ζε ζρέζε κε ηα επξήκαηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο, 

δελ θαίλεηαη λα γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ φηη ε πξφηαμε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληνο θαη ε ελδνηηθή ζηάζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο, 

ππνλνκεχεη ηελ θνηλσληθή επεκεξία θαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Σίζεηαη πξνβιε-

καηηζκφο γηα ην πψο ε πνιηηεία ζα εμαζθαιίζεη ην δηθαίσκα θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο γηα ηνπο πνιίηεο, φηαλ παξέρεη ζηήξημε ζηνπο πνιίηεο πνπ εθρέξζσζαλ 

δαζηθά εδάθε θαη έθηηζαλ εθεί απζαίξεηεο θαηαζθεπέο, ζεσξψληαο ηηο ελέξγεηεο 

απηέο, σο δηθαηψκαηα θαη ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ, κε ραξαθηεξηζηηθέο ηηο αλα-

θνξέο: «λα δηαθπιάμνπκε ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ», «έλαο Γήκαξρνο πνπ ππε-

                                                             
2
 Έξεπλα ηεο European Commission (2015), κε ηε κέζνδν πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζηηο 30/05 – 

08/06/2015 γηα ηε ζηάζε ειιήλσλ πνιηηψλ έλαληη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο (Special Eurobarometer 436). 
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ξαζπίδεηαη ηα ζπκθέξνληα ησλ δεκνηψλ.», «κε κφλν ζθεπηηθφ ην ζπκθέξνλ ησλ 

ζπκπνιηηψλ καο.», «πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πφιεσλ». Αθφκε κε ηε ζηάζε 

απηή ησλ πνιηηψλ θαη ηεο πνιηηείαο αλαθχπηνπλ θαη δεηήκαηα πεξηβαιινληηθήο εζη-

θήο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο, ηηο επφκελεο γελεέο αιιά θαη ηνλ έκβην 

θφζκν (θπηά, δψα, κηθξννξγαληζκνί)/θπζηθφ νηθνζχζηεκα.  

– ην ζρνιηθφ βηβιίν Μειέηε Πεξηβάιινληνο ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ
3
 αλαθέξεηαη φηη: 

«πψο κπνξνχκε, εκείο ηα παηδηά, λα πξνζηαηέςνπκε ην δάζνο;», «Πψο ζα κπνξνχζε ε 

γεηηνληά καο […] λα έρεη πεξηζζφηεξν πξάζηλν;», «πξνθαινχκε πξνβιήκαηα ζην 

πεξηβάιινλ πνπ δνχκε: ζηε γεηηνληά καο», «Σέηνηα πξνβιήκαηα είλαη ε θαηαζηξνθή 

ησλ δαζψλ», «Γη’ απηφ φινη καδί ελδηαθεξφκαζηε, […] Οη θπβεξλήζεηο ςεθίδνπλ 

λφκνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαη κεξηθνί άλζξσπνη νξγαλψλνληαη ζε ζπιιφγνπο γηα 

ην πεξηβάιινλ. κσο, θη εκείο νη κηθξνί θξνληίδνπκε ην πεξηβάιινλ», «Αο δξάζνπκε 

ινηπφλ! Αγαπάκε ην πεξηβάιινλ θαη λνηαδφκαζηε γη’ απηφ, επεηδή είλαη ην ζπίηη καο.» 

(ζει. 37, 38). 

    Δίλαη πξνθαλέο φηη ζηελ εμεηαδφκελε ππφζεζε, νη καζεηέο/-ηξηεο δελ έδξαζαλ 

ππέξ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπ δάζνπο, δελ ελδηαθέξζεθαλ γηα ην πψο 

ζα έρεη πεξηζζφηεξν πξάζηλν ε γεηηνληά ηνπο, φπσο δηδάρζεθαλ ζηα ζρνιηθά βηβιία, 

αιιά πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε, ελψ δελ θάλεθε λα κπνξνχλ θαη λα επαη-

ζζεηνπνηήζνπλ ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ηνπο. Πξνθχπηεη ινηπφλ φηη ην ζρνιείν ηνπο 

παξέρεη ελεκέξσζε, αιιά δελ ηνπο βνεζά ζηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο ζπλεί-

δεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο (βι. πεξηζζφηεξα ζηα επφκελα θεθάιαηα). 

Δπίζεο θαη νη ηνπηθνί ζχιινγνη έδξαζαλ πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε απφ απηήλ 

πνπ αλαθέξεηαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν. 

    Με βάζε ηα σο άλσ αλαθεξφκελα, γίλεηαη αληηιεπηή ε αλάγθε επαλεμέηαζεο ηνπ 

ηξφπνπ αλάπηπμεο/πξνψζεζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 ρνιηθφ βηβιίν ησλ Κφθθνηα Π., Αιεμφπνπινπ Γ., Μαιακίηζα Α., Μαληά Γ., Παιακαξά Μ., 

Παλαγησηάθε Π., φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, γηα 

πιήξε ζηνηρεία βι. Πεγέο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο. 
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2.   Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο,  δηαπηζηώζεηο θαη 

πξνηάζεηο γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

 

 

    Ζ πνιηηεία κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία κπνξεί λα ξπζκίζεη ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ, θαζψο θαη λα θαζνξίδεη πνηλέο γηα 

παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Απφ ηελ άιιε κεξηά είλαη γλσζηφ φηη ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ,  

ζηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία, ζηνρεχνληαο λα ηνπο/ηηο θαηαζηήζεη ελεξγνχο/-εο 

θαη ππεχζπλνπο/-εο πνιίηεο.  

Μέζσ ινηπφλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα απνθηή-

ζνπλ νη καζεηέο/-ηξηεο – απξηαλνί πνιίηεο, αμίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο λνεηηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο, θαη ςπρνθηλεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ. 

Έηζη κπνξνχκε λα επηδηψμνπκε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Γηαθαίλεηαη ινηπφλ φηη εάλ ε πνιηηεία ελδηαθέξεηαη νπζησδψο γηα ην πεξηβάιινλ, 

ηφηε έθηνο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηελ νπνία ζα αζθεί, ζα πξέπεη λα εζηηάζεη 

θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. κσο γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ζα πξέπεη πξψηνλ ε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή λα ελζσκαηψλεη ηε ζεκαζία/αλάγθε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πε-

ξηβάιινληνο ζηνπο ζθνπνχο ηεο θαη δεχηεξνλ ε αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθ-

παίδεπζεο λα γίλεηαη κε θαηάιιειν ηξφπν. 

 

    ε απηφ ην ζεκείν αλαθέξνληαη βαζηθά ζεκεία ηεο λνκνζεζίαο γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Διιάδαο, θαζψο θαη γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνπο ζθνπνχο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ηελ έληαμε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

    Οη ζθνπνί ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο νξίδνληαη θαηαξρήλ κε βάζε 

ην χληαγκα, φπνπ αλαθέξεηαη φηη: «ε παηδεία απνηειεί βαζηθή απνζηνιή ηνπ 

Kξάηoπο θαη έρεη ζθνπφ ηελ εζηθή, πλεπκαηηθή, επαγγεικαηηθή θαη θπζηθή αγσγή 

ησλ Eιιήλσλ, ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο θαη ηε δηά-

πιαζή ηνπο ζε ειεχζεξνπο θαη ππεχζπλνπο πνιίηεο» (άξζξν 16 παξ. 2). 

Με βάζε ην Ν. 1566/1985 γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηε-

ξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νξίδεηαη φηη: «ζθνπφο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξν-

βάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ νιφπιεπξε αξκνληθή θαη ηζφξξνπε 

αλάπηπμε ησλ δηαλνεηηθψλ θαη ςπρνζσκαηηθψλ δπλάκεσλ ησλ καζεηψλ, ψζηε, αλε-

μάξηεηα απφ θχιν θαη θαηαγσγή, λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εμειηρζνχλ ζε νιν-

θιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο θαη λα δήζνπλ δεκηνπξγηθά» (άξζξν 1 παξ. 1). 

Με βάζε ηελ Τ.Α. 21072α/Γ2/28-02-2003 γηα ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) θαη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

(Α.Π..) Γεκνηηθνχ – Γπκλαζίνπ, αλαθέξεηαη φηη ην εθπαηδεπηηθφ  ζχζηεκα απνηειεί 

βαζηθφ ζεζκφ πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή θαη 

ηελ αξκνληθή  έληαμή ηνπ ζηελ θνηλσλία. Ο εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα 

πξνσζεί: α) ηελ εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ πνπ επηηξέπνπλ ζην καζεηή ηελ αλάπηπμε ηεο 
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πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ ζηαζεξφηεηαο, ηεο θξηηηθήο θαη 

δηαιεθηηθήο ηθαλφηεηαο, ηε δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία θαη απηελέξγεηα, ηελ αλάπηπμε 

ππεχζπλεο, δεκνθξαηηθήο θαη ειεχζεξεο πξνζσπηθφηεηαο κε θνηλσληθέο θαη αλ-

ζξσπηζηηθέο αξρέο, ρσξίο ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο πξνθαηαιήςεηο β) ηε 

δπλαηφηεηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο γ) ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο γηα ηελ θξηηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο  επηθνηλσλίαο δ) ηελ 

παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα θνηλψλ ζηάζεσλ θαη αμηψλ ε) ηελ θαι-

ιηέξγεηα ηεο ζπλείδεζεο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε, ηε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο 

θαη ηεο πνιηηηζκηθήο απηνγλσζίαο ζη) ηελ αλάπηπμε πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπιινγηθφηεηαο (βι. θεθάιαην 1 ηεο Τ.Α.). 

ρεηηθά κε ηηο γεληθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο, αλαθέξεηαη φηη: ε εθπαηδεπηηθή δηα-

δηθαζία πξέπεη λα δηακνξθψλεη ζπλζήθεο πνπ πξνάγνπλ ηηο αμίεο ηεο δεκνθξαηίαο, 

ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο εηξήλεο θαη ηεο ειεπζεξίαο. Δπη-

δηψθεηαη ε νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή θαη ε θνηλσληθή 

ηνπ έληαμε κέζα απφ ηελ ζπγθξφηεζε θαη απνδνρή θνηλψλ αμηψλ, ηελ αλάπηπμε 

λνεηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ, ςπρνθηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ έηζη ψζηε 

λα ιεηηνπξγεί σο ππεχζπλνο θαη ελεξγφο πνιίηεο (βι. θεθάιαην 2 ηεο Τ.Α.). 

    ρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνπο ζθνπνχο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ έληαμε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, παξαηεξνχληαη ηα εμήο: 

ην άξζξν 1 παξ. 1
 
πεξ. α ηνπ Ν. 1566/1985, αλαθέξεηαη φηη κεηαμχ ησλ ζθνπψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο είλαη λα ππνβνεζά ηνπο καζεηέο λα εκπλένληαη απφ αγάπε γηα ηε θχζε. 

Με βάζε ην άξζξν 111 παξ. 13 ηνπ Ν. 1892/1990, εηζάγεηαη ε Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ελψ επίζεο αλαθέξεηαη φηη ζθνπφο ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηε ζρέζε ηνπ 

αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, λα επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε απηφ θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ, ψζηε λα ζπκβάι-

ινπλ ζηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

Με βάζε ηελ Τ.Α. Φ16/102/Γ308/03-04-1991 (θπξψζεθε κε ην Ν. 1946/1991), 

εηζάγεηαη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

Με βάζε ηελ Τ.Α. Γ2/1242/08-03-1993, ηδξχνληαη ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο  Δθ-

παίδεπζεο (Κ.Π.Δ.). 

ην θεθάιαην 2 ηεο Τ.Α. 21072α/Γ2/28-02-2003, αλαθέξεηαη φηη έλαο απφ ηνπο 

θχξηνπο άμνλεο ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

ε πηνζέηεζε αλάινγσλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο. εκαληηθά ζεκεία ζηελ αλάιπζε 

ηνπ άμνλα απηνχ, είλαη ε αλαθνξά φηη:  

α) νη θνηλσληθέο αλάγθεο επηβάιινπλ ηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 

πνπ δε ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, νη νπνίνη πξννξίδνληαη 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ επφκελσλ γελεψλ. 

β) φηη γηα λα επηηεπρζεί ε αεηθφξνο αλάπηπμε κέζα απφ ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε 

ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ην κέρξη 

ζήκεξα ζχζηεκα αμηψλ καο. Δλψ αθφκε αλαθέξεηαη φηη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ 

απηνχ απαηηείηαη θαηάιιειε παηδεία ηελ νπνία κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ην ζρνιείν ζε 
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φινπο ηνπο καζεηέο επαηζζεηνπνηψληαο ηνπο ζην ζέκα ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ, κε ζηφρν ηελ αθχξσζε θάζε θεξδνζθνπηθήο πξνζπάζεηαο πνπ ζέηεη 

ζε καθξνπξφζεζκν θίλδπλν ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν ζαθψο επεξεάδεηαη απφ 

ηνλ παξαλνκαζηή ηεο αλεμέιεγθηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

Με βάζε ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ε νπνία θπξψζεθε απφ 

ηελ Διιάδα κε ην Ν. 2101/1992 αλαθέξεηαη ζην άξζξν 29 παξ. 1 πεξ. ε ηνπ λφκνπ, 

φηη ηα πκβαιιφκελα Κξάηε ζπκθσλνχλ φηη ε εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ πξέπεη λα 

απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζεβαζκνχ γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

 

    Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε αλεζπρία γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζηαζία 

ηνπ, είλαη ζέκα πνπ απαζρνιεί θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ελψ θαίλεηαη λα έρεη 

γίλεη αληηιεπηφ φηη απαηηείηαη θαηάιιειε παηδεία γηα λα κπνξέζεη θαη ην ζρνιείν απφ 

πιεπξάο ηνπ λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο. Οπφηε ην εξψηεκα πνπ 

πξνθχπηεη, είλαη εάλ ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε αζθείηαη κε ηέηνην ηξφπν, πνπ λα 

παξέρεηαη ζε φινπο/-εο ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο 

(θαη ηδηαίηεξα ηεο Πξσηνβάζκηαο – Γεπηεξνβάζκηαο), πξνάγνληαο ηελ αμία ηεο πξν-

ζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ελ ηέιεη επαηζζεηνπνηψληαο ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο 

θαζηζηψληαο ηνπο πεξηβαιινληηθά ππεχζπλνπο πνιίηεο. 

 

    Δμεηάδνληαο ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρνληαη ζην 

ζρνιείν, δηαπηζηψλεηαη φηη ζηα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα ηεο Πξσηνβάζκηαο – Γεπ-

ηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δελ ππάξρεη κάζεκα (βηβιίν) Πεξηβαιινληηθήο Δθπαί-

δεπζεο πνπ λα παξέρεη ζρεηηθέο γλψζεηο, εξσηήζεηο, αζθήζεηο, πεηξάκαηα θ.η.ι. γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηεο χιεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα πξνάγνπλ ηε ζπκκεηνρή, ηελ 

θξηηηθή ζθέςε, θ.η.ι. Έηζη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην ζρνιείν παξέρεηαη 

θπξίσο κέζα απφ ην πεδίν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (δειαδή απφ ηα καζήκαηα 

Βηνινγίαο, Γεσινγίαο, Φπζηθήο, Υεκείαο), απφ άιια καζήκαηα ηα νπνία ζην πιαίζην 

ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο έρνπλ εληάμεη ζηελ χιε ηνπο αλαθνξέο 

ζρεηηθέο κε ην πεξηβάιινλ, απφ Πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο δξαζηε-

ξηνηήησλ κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, απφ πξναηξεηηθά Πξνγξάκκαηα ζρν-

ιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ παξέρνπλ ηα Κ.Π.Δ. ηηο νπνίεο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαη ην 

ζρνιείν. 

 

    ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ εμεηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη απφ ηα 

Γηαζεκαηηθά θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζρεηηθά κε 

ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, νη δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

παξέρνληαη κέζα απφ ηα καζήκαηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ 

θαη Γεληθνχ Λπθείνπ, ελ ζπλερεία εμεηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο – αδπλακίεο ζηελ αλά-

πηπμε δξαζηεξηνηήησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, νη δπλαηφηεηεο πεξηβαι-

ινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρνληαη απφ ηα Κ.Π.Δ., δεηήκαηα επηκφξθσζεο θαη 

ππνζηήξημεο εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην πεδίν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

θαη ηέινο εμεηάδεηαη ε ελζσκάησζε/αλάπηπμε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 
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2.1   Γηαζεκαηηθά Δληαία Πιαίζηα Πξνγξακκάησλ πνπδώλ θαη Αλαιπηηθά  

Πξνγξάκκαηα  πνπδώλ 

 

    Βαζηθνί ζπληειεζηέο γηα λα επηηεπρζνχλ νη βαζηθνί ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο είλαη  

–κεηαμχ άιισλ– ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, ηα ζρνιηθά βηβιία θαη ηα ινηπά δη-

δαθηηθά κέζα (βι. άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ Ν. 1566/1985). 

    χκθσλα κε ηνπο Βξεηηφ, Καςάιε (1999), ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε Αλα-

ιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ απνηειεί έλαλ βαζηθφ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

κηαο ρψξαο. Καζψο κάιηζηα ηα ηειεπηαία ρξφληα αιιάδνπλ γξήγνξα θαη ξηδηθά νη 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο, γηα λα κπνξεί ε εθπαίδεπζε λα παξαθνινπζεί ηηο αιιαγέο 

απηέο, είλαη απαξαίηεην λα αλακνξθψλεη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, θαζψο επίζεο 

θαη φηαλ ππάξρνπλ αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. πλεπψο ην ζρνιείν πξέπεη 

λα πξνεηνηκάζεη ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο γηα ην αχξην, νπφηε ηίζεληαη εξσηήκαηα γηα 

ηε κνξθή θαη ηα πεξηερφκελα πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα. 

Χζηφζν απηά ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο ζηελ ειεπζεξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δεδνκέλνπ 

φηη  δηαγξάθνπλ ην πιαίζην εξγαζίαο ηνπο, πιαίζην ην νπνίν δελ κπνξνχλ αζθαιψο λα 

αγλνήζνπλ παξά ην φηη είλαη γλσζηφ φηη ππάξρεη ε «παηδαγσγηθή απηνλνκία» ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

 

    Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ ην ζρνιείν λα αληαπνθξηζεί ζηηο θνηλσληθέο εμειίμεηο θαη  πα- 

ξαθνινπζψληαο ηηο εμειίμεηο ζηηο επηζηήκεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνζαλαηνιίζηεθε 

ζηνλ αλαθαζνξηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζσ ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακ-

κάησλ θαη ζηελ παξαγσγή θαηαιιειφηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ην ζρνιείν απφ γλσζηνθεληξηθφ θαη εζηηαζκέλν ζηελ παζεηηθή απφθηεζε γλψζεσλ, 

επηδηψθεηαη λα κεηαβιεζεί ζε καζεηνθεληξηθφ, βησκαηηθφ, πξνσζεί ηε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο κε ηε δηαζχλδεζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, εζηηάδεη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ζηε ζπλεξγαζία ησλ κα-

ζεηψλ/-ηξηψλ, ζηε ζπλεξγαηηθή ζρέζε δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ. 

ηα πιαίζηα απηά, ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο επηρείξεζε ηελ αλαπξν-

ζαξκνγή ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, έηζη κε βάζε ην άξζξν 7 παξ. 1 ηνπ Ν. 

2525/1997 ζηνπο  βαζηθνχο ζπληειεζηέο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ Ν. 

1566/1985 πξνζηίζεηαη σο βαζηθφο ζπληειεζηήο ε θαηάξηηζε Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξν-

γξάκκαηνο πνπδψλ (Δ.Π.Π..), βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίδνληαη νη ζηφρνη ηεο 

δηδαζθαιίαο απφ ην Γεκνηηθφ ζρνιείν κέρξη θαη ην Λχθεην πξνδηαγξάθνληαο ηα 

πιαίζηα κέζα ζηα νπνία αλαπηχζζεηαη ην πεξηερφκελν ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακ-

κάησλ. Σν Δ.Π.Π.. ζπκπιεξψλεηαη ην 2003 κε ηα Γηαζεκαηηθά Δληαία Πιαίζηα 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) εηζάγνληαο ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο ζην Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ θαη Γπκλάζην, ελψ δηαηεξνχληαη ηα δηαθξηηά 

καζήκαηα (βι. Τ.Α. 21072α/Γ2/28-02-2003, Τ.Α. 21072β/Γ2/28-02-2003, Τ.Α. 

Φ.20/426/84240/Γ1/12-08-2003). 

    Έηζη ηα Γηαζεκαηηθά Δληαία Πιαίζηα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..),  αλα-

θέξνληαη ζε θάζε κάζεκα νξίδνληαο ην ζθνπφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο, ηνπο 
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άμνλεο πεξηερνκέλνπ, ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο θαη ηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηεο δηα-

ζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. 

Σα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Α.Π..), αλαθέξνληαη ζε θάζε κάζεκα φπνπ 

εμεηδηθεχεηαη θαη αλαιχεηαη πεξεηαίξσ ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο, 

νξίδνληαη νη εηδηθνί ζθνπνί, νη ζηφρνη, νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη νη ελδεηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 

    ρεηηθά κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ζηα Γ.Δ.Π.Π.. θαη ζηα Α.Π.. ησλ 

καζεκάησλ ηεο Βηνινγίαο, Γεσινγίαο, Φπζηθήο θαη Υεκείαο, νξίδνληαη νη θαηεπ-

ζπληήξηεο γξακκέο θαη ην πιαίζην ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ απηψλ, απφ φπνπ 

παξέρνληαη θαη νη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθ-

παίδεπζεο. Γπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο παξέρνληαη θαη απφ ηα 

Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π. άιισλ καζεκάησλ (ζην πιαίζην ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο 

ηεο γλψζεο πνπ απνζθνπεί ζηελ πην νινθιεξσκέλε επεμεξγαζία – δηαζχλδεζε ησλ 

ζεκάησλ), κε ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο (κεηά ην πεδίν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ) λα 

παξέρνληαη απφ ην επηζηεκνληθφ πεδίν ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ (καζήκαηα Κνη-

λσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο/Παηδείαο, Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο) θαη απφ ην επη-

ζηεκνληθφ πεδίν ησλ Θξεζθεπηηθψλ. Σέινο ην Πξφγξακκα ζρεδηαζκνχ θαη αλά-

πηπμεο δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Τ.Α. 

21072β/Γ2/28-02-2003), θαζψο θαη ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηνπ επηζηεκνληθνχ 

πεδίνπ «Πεξηβάιινλ θαη Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» (άλεπ ζρνιηθνχ 

βηβιίνπ), νξίδνπλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ην πιαίζην ηνπ γλσζηηθνχ απηνχ αληη-

θεηκέλνπ γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

 

2.1.1  Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην 

Πξνγξακκάησλ  πνπδώλ  θαη  ζηα  Αλαιπηηθά  Πξνγξάκκαηα πνπδώλ 

ηνπ  Νεπηαγσγείνπ  

 

 

    ε απηφ ην θεθάιαην εμεηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο 

πνπ παξέρνληαη ζηα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζην Νεπηαγσγείν. 

    Με βάζε ηελ Τ.Α. 21072α/Γ2/28-02-2003 γηα ην Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π.. ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ, πξνζδηνξίδνληαη νη θαηεπζχλζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ζρεδηαζκνχ θαη 

αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ, ηα πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ηα αληηθείκελα ηεο Γιψζζαο, 

Μαζεκαηηθψλ, Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, Γεκηνπξγίαο θαη Έθθξαζεο (εηθαζηηθά, 

δξακαηηθή ηέρλε, κνπζηθή, θπζηθή αγσγή) θαη Πιεξνθνξηθή. Σα αληηθείκελα απηά 

δελ δηδάζθνληαη απηνηειή, αιιά ζπλδπάδνληαη κε εχιεπην ηξφπν ψζηε λα γίλνπλ 

αληηιεπηά απφ ηα παηδηά. Σν σξνιφγην πξφγξακκα δνκείηαη κε απζφξκεηεο θαη πξν-

γξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη κε δηαζεκαηηθέο. 

Σν αληηθείκελν ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο παξέρεη δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο, ελψ κε ην ζπκπιεξσκαηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (Παηδαγσγηθφ Ηλ-
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ζηηηνχην, 2011α) θαη ην ζπκπιεξσκαηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ δηδαθηηθνχ – 

καζεζηαθνχ πεδίνπ «Πεξηβάιινλ θαη Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» (Παη-

δαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2011β), παξέρνληαη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληη-

θήο εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο. 

 

    πσο πξνθχπηεη απφ ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, ην πεξηερφκελν ηεο Μειέηεο 

Πεξηβάιινληνο αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ δπν άμνλεο, απηφλ ηνπ αλζξσπνγελνχο θαη 

απηφλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο. Σν πεξηερφκελν ηνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε αλαπηχζζεηαη ζε έμη 

ελφηεηεο (δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, ειηνπξνζηαζία, ρξήζεηο θαη εμνηθνλφκεζε ηνπ 

λεξνχ ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη, πξνζηαζία ηνπ πξάζηλνπ ζηελ απιή θαη ζηε γεη-

ηνληά, γλσξηκία θαη πξνζηαζία ησλ δψσλ πνπ δνπλ θνληά καο – δηθαηψκαηα ησλ 

δψσλ, επνρέο – θαηξηθά θαηλφκελα). 

Βαζηθέο αξρέο θαη ζηφρνη ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ην Νεπηαγσγείν –ζε 

άκεζε ζρέζε θαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε–, είλαη λα αλαπηχμνπλ ηα 

παηδηά ηελ ηθαλφηεηα θξηηηθήο ζθέςεο, ιήςεο απνθάζεσλ, επίιπζεο πξνβιεκάησλ, 

λα θαιιηεξγήζνπλ ζηάζεηο θαη αμίεο. Γίλεηαη επίζεο πξνηεξαηφηεηα, ζηελ ελεξγεηηθή, 

βησκαηηθή θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ελδηαθέξνλ αθφκε ζηνηρείν είλαη ε αλαθνξά 

ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Νεπηαγσγείνπ, νηθνγέλεηαο ησλ παηδηψλ θαη κε 

ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. 

    Βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ, είλαη 

φηη ηα παηδηά ζε απηέο ηηο ειηθίεο εκθαλίδνπλ ηελ ηάζε γηα εμεξεχλεζε, παξαηήξεζε, 

θαη ε κειέηε ηνπ αλζξσπνγελνχο θαη εηδηθά ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ, είλαη πεδίν πνπ δίλεη ηέηνηεο δπλαηφηεηεο. Γπλαηφηεηεο δηεξεχ-

λεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα παηδηά δίλνληαη κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη εληφο θαη εθηφο ηεο ηάμεο. πσο αλαθέξεηαη θαη ζηα Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ, ην ειεχζεξν παηρλίδη ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο ηνπ Νεπηαγσγείνπ δίλεη επ-

θαηξίεο ζηα παηδηά λα αλαπηχζζνληαη, λα αλαθαιχπηνπλ, λα πεηξακαηίδνληαη, λα 

ζπλεξγάδνληαη θαη λα θνηλσληθνπνηνχληαη. ην ζεκείν απηφ βέβαηα, αλαθχπηνπλ 

πξνβιεκαηηζκνί πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηάμεο. 

 

    Παξαθάησ επηζεκαίλνληαη πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε δξαζηε-

ξηνηήησλ ζηνλ αχιεην ρψξν ησλ Νεπηαγσγείσλ θαη γεληθφηεξα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο/ 

δξάζεηο εθηφο ηάμεο. 

    Ζ έιιεηςε ηθαλνχ αχιεηνπ ρψξνπ ή θαη ε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ζηα Νεπηα-

γσγεία, θαη εηδηθά ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, δελ παξέρεη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο δξα-

ζηεξηνηήησλ, ελψ ε δεκηνπξγία ζρνιηθνχ θήπνπ πνπ πξνηείλεηαη ζηα Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ σο δξαζηεξηφηεηα ζα είλαη δχζθνιν ή αδχλαηνλ λα αλαπηπρζεί. πλεπψο νη 

φπνηεο δπλαηφηεηεο γηα αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζε αλνηθηφ ρψξν ζα πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ εθηφο ηνπ ρψξνπ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, φκσο νη δπλαηφηεηεο πνπ πα-

ξέρνληαη δελ είλαη  ηδηαηηέξσο επλντθέο, αθνχ κε βάζε ην άξζξν 11 παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 

200/1998 νη δηδαθηηθέο επηζθέςεηο ζε δηάθνξνπο ρψξνπο γηα ςπραγσγηθφ, παη-

δαγσγηθφ, κνξθσηηθφ ζθνπφ, δελ είλαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα θαηά κήλα θαη νη 

εκεξήζηεο ή πνιπήκεξεο εθδξνκέο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη, βέβαηα βάζεη ηνπ λφκνπ 
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απηνχ επηηξέπνληαη νιηγφσξεο έμνδνη, φκσο είλαη δεηνχκελν θαηά πφζνλ απηή ε 

δπλαηφηεηα αμηνπνηείηαη απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο. Χο γλσζηφλ απφ ηελ εθπαη-

δεπηηθή πξάμε, ππάξρεη θφβνο απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθψλ (αλάιεςε επζχλεο) γηα ηηο 

κεηαθηλήζεηο εθηφο ζρνιείνπ, νπφηε είλαη δεηνχκελν ε πξαγκαηνπνίεζε αξθεηψλ 

κεηαθηλήζεσλ εθηφο ζρνιείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.  

Γηα ηελ άξζε απηνχ ηνπ εκπνδίνπ –θαη εηδηθά γηα Νεπηαγσγεία πνπ δελ έρνπλ ηθαλφ 

αχιεην ρψξν γηα αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ–, ζα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα αληη-

ιεθζνχλ ηε ζεκαζία/νθέιε γηα ηα παηδηά ηεο αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ ζε ππαί-

ζξην ρψξν θαη επηζθέςεσλ ζε ρψξνπο εθηφο ζρνιείνπ, θαη λα επηδηψθνπλ ηε κε-

ηάβαζε ζε ηέηνηνπο ρψξνπο, εμάιινπ ζην σο άλσ άξζξν ηνπ λφκνπ πξνβιέπεηαη θαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ αλ ν/ε λεπηαγσγφο θξίλεη φηη απηφ ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε 

επηηήξεζε ησλ παηδηψλ, θαη βέβαηα ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο – ζπκκεηνρήο ησλ 

γνλέσλ κε ην Νεπηαγσγείν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, ζα 

πξέπεη θαη νη γνλείο λα αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ, επηζθέςεσλ 

εθηφο ηάμεο θαη λα παξέρνπλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο. Βέβαηα ε αλάπηπμε Πεξηβαι-

ινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ηξφπν απνδνηηθφ πξνυπνζέηεη θαη ηελ αλάινγε εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ (βι. θεθάιαην 2.4), ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (βι.  

θεθάιαην  2.3),  αιιά  θαη  ηελ  ππνζηήξημε  ησλ  γνλέσλ/θεδεκφλσλ (βι. θεθάιαην 

2.3). Δίλαη δε πξνθαλέο φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ ζα πξνάγεη 

ηελ αλάπηπμε εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ/δξάζεσλ. 

    Γπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ησλ λεπίσλ παξέρνληαη θαη απφ ηα 

Κ.Π.Δ., κε πνιιέο αδπλακίεο φκσο (βι. θεθάιαην 2.2). 

    Δηδηθά γηα ηε δεκηνπξγία ζρνιηθνχ θήπνπ, ζα εηαλ ζθφπηκν αλ ν ρψξνο ηνπ Νεπηα-

γσγείνπ δελ επαξθή ή δελ είλαη θαηάιιεινο, λα κπνξεί ε δξαζηεξηφηεηα απηή λα 

αλαπηπρζεί ζε ρψξν ηνπ Γεκνηηθνχ  –αλ δηαζέηεη ηέηνην ρψξν– θαη λα αλαπηπρζεί θαη 

ζπλεξγαζία κεηαμχ παηδηψλ Νεπηαγσγείνπ θαη καζεηψλ/-ηξηψλ Γεκνηηθνχ εηδηθά ηεο 

Α΄ ηάμεο, δεδνκέλνπ φηη ε αλάπηπμε επηθνηλσλίαο – ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εθπαη-

δεπηηθψλ – καζεηψλ/-ηξηψλ Νεπηαγσγείνπ – Γεκνηηθνχ πξνσζείηαη θαη απφ ην λέν 

ζπκπιεξσκαηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. 

Δπίζεο ιφγσ ηνπ φηη ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ αλαθέξεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη Νεπηαγσγείνπ, ζα εηαλ ζθφπηκν ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζε 

Νεπηαγσγεία (αιιά θαη ζε Γεκνηηθά, Γπκλάζηα, Λχθεηα) πνπ δελ επαξθή ή δελ είλαη 

θαηάιιεινο ν αχιεηνο ρψξνο, λα κεξηκλά γηα ηελ αλεχξεζε ρψξνπ φπνπ ζα πξαγ-

καηνπνηνχληαη ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο ή αθφκε θαη λα δηαζέζεη ζε κφληκε βάζε 

ρψξν/-νπο φπνπ ζα ιεηηνπξγνχλ σο ζπκπιεξσκαηηθνί ρψξνη εθπαηδεπηηθψλ δξα-

ζηεξηνηήησλ ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο ή ελαιιαθηηθά/ζπλδπαζηηθά λα παξέρεη 

ζρεηηθέο δηεπθνιχλζεηο ζηε κεηάβαζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηνπο πιεζηέζηεξνπο 

ππαίζξηνπο ρψξνπο εθηφο ηεο γεσγξαθηθήο ηεο επηθξάηεηαο.  

 

    ε απηφ ην ζεκείν, ζην πιαίζην ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, γίλεηαη αλα-

θνξά ζηε ιεηηνπξγία ησλ «Νεπηαγσγείσλ ηνπ Γάζνπο» θαη ηηο δπλαηφηεηεο αλά-

πηπμήο ηνπο ζηελ Διιάδα.  

    πσο αλαθέξεη ε αθειιαξίνπ (2012), ην «Νεπηαγσγείν ηνπ Γάζνπο» βαζίδεηαη 

ζην παηδαγσγηθφ κεηαξξπζκηζηηθφ θίλεκα ηεο «Παηδαγσγηθήο ηνπ Γάζνπο». Σν 
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κνληέιν αγσγήο απηφ, είλαη πην θνληά ζηε θχζε θαη ζηηο θπζηθέο αλάγθεο ησλ 

παηδηψλ, ελψ ε έξεπλα έδεημε φηη ε θπζηθή αλάγθε θίλεζεο ηνπ παηδηνχ, ζε ζπλ-

δπαζκφ κε ηε βησκαηηθή – αηζζεηεξηαθή αληίιεςε, ζπληζηά βαζηθή πξνυπφζεζε θαη 

γηα ηε λνεηηθή ηνπ αλάπηπμε. Ο θπζηθφο ρψξνο δίλεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο απφ 

ηνλ πεξηνξηζκέλν ρψξν ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ελψ απνδεηθλχεηαη φηη δξα επεξγεηηθά 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη πξνζθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε νηθνινγηθήο ζπλεί-

δεζεο. Ζ πξψηε ιεηηνπξγία «Νεπηαγσγείνπ ηνπ Γάζνπο» θαηαγξάθεηαη ην 1951 ζηε 

Γαλία, ελψ ν φξνο θαη ν ηχπνο εκθαλίδεηαη θαη παιαηφηεξα ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο. 

Σν θίλεκα απηφ έρεη πιένλ εμαπισζεί εθηφο απφ ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, ζηελ 

Γεξκαλία, Διβεηία θαη Απζηξία. Σα λεπηαγσγεία απηά είλαη ηζφηηκα κε ηα θνηλά 

Νεπηαγσγεία. Ζ πξψηε πηινηηθή εθαξκνγή ηέηνηνπ ηχπνπ Νεπηαγσγείνπ ζηελ 

Διιάδα πινπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 ζε Νεπηα-

γσγείν απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. 

    Παξάιιεια κε ηα «Νεπηαγσγεία ηνπ Γάζνπο» εκθαλίδνληαη θαη ηα «ρνιεία ηνπ 

Γάζνπο» ζην πιαίζην ηνπ παηδαγσγηθνχ ξεχκαηνο ηεο «Παηδαγσγηθήο ηνπ Γάζνπο», 

ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε παηδηά θαη ελήιηθεο, αλαπηχρζεθαλ αξρηθά ζηηο ζθαλδη-

λαβηθέο ρψξεο, ελψ βξίζθνπλ ηδηαίηεξε απήρεζε ζηε βνξεηνδπηηθή Δπξψπε θαη 

εμαπιψλνληαη πιένλ θαη ζε άιιεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, ελψ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη 

επηζηεκνληθνί θνξείο. ε ζρεηηθέο κειέηεο αλαθέξεηαη σο έηνο ρξνλνιφγεζεο ηεο 

«Γαζηθήο Παηδαγσγηθήο» ην 1960 θαη αλάπηπμή ηεο ζηελ Καιηθφξληα ησλ Ζ.Π.Α., 

θαηφπηλ δηαδφζεθε ζηελ Δπξψπε αξρηθά ζηελ Διβεηία θαη κεηά ζηελ Απζηξία, ηε 

Γεξκαλία θαη ζε άιιεο ρψξεο. 

    Δθηφο απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ πνπ πξνψζεζε ηελ αλάπηπμε ησλ «Νεπηα-

γσγείσλ ηνπ Γάζνπο», πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο «Γαζηθήο Παηδαγσγηθήο» 

έρεη θάλεη θαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φπζηθνχ 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Τ.ΠΔ.Κ.Α. θαηά ηα έηε 2009-2011, ζε πξφγξακκα πνπ απεπ-

ζπλφηαλ θπξίσο ζε δαζηθνχο κε ζηφρν ηελ επηκφξθσζή ηνπο θαη ηελ παξαγσγή εθ-

παηδεπηηθνχ πιηθνχ (European Commission, 2011).  

    ηελ Διιάδα κεηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, εκθαλίδνληαη πξν-

ζπάζεηεο αλάπηπμεο ηνπ ζεζκνχ απηνχ, παξαηεξείηαη φκσο φηη πξνέξρνληαη θπξίσο 

απφ ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο (ηδησηηθά Νεπηαγσγεία, Μ.Κ.Ο. πνπ ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ εθηεινχλ ζπλαθή πξνγξάκ-

καηα). εκεηψλεηαη φκσο φηη δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (θαη κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο «Παηδαγσγηθήο ηνπ Γάζνπο») κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θαη 

κέζσ ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο αλαπηχζζνληαη κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη απφ ελεκεξσκέλνπο/-εο εθπαηδεπηηθνχο. 

    Κξίλεηαη ζθφπηκν ε Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή ηεο ρψξαο, λα εζηηάζεη ζην ζεζκφ απηφ 

ηεο «Παηδαγσγηθήο ηνπ Γάζνπο», ζεκεηψλεηαη φηη ε πξνζέγγηζε απηή δελ έρεη 

απνθιεηζηηθή αλαθνξά ζε δαζηθά ζέκαηα θαη δελ πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζε 

δαζηθέο εθηάζεηο, είλαη πξνηηκεηέεο νη δαζηθέο εθηάζεηο ή ηα πάξθα ζηα νπνία αλα-

πηχζζνληαη δηάθνξα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο, δεδνκέλνπ φηη ν 

ρψξνο απηφο δίλεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο γηα βησκαηηθέο δξάζεηο. πλεπψο ε 

«Παηδαγσγηθή ηνπ Γάζνπο», δελ ρξεηάδεηαη λα απνηειέζεη δηαθξηηφ ηκήκα πεξη-
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βαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά ε αμηνπνίεζή ηεο ζπλεηζθέξεη ζηελ πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. 

    Δθηφο φκσο απφ ηα σο άλσ αλαθεξφκελα, ε Διιάδα έρεη θαη άιινπο ιφγνπο λα 

αμηνπνηήζεη ην ζεζκφ απηφ. πγθεθξηκέλα παξαηεξείηαη φηη νη επξσπατθέο ρψξεο πνπ 

αλαπηχζζνπλ ην ζεζκφ απηφ είλαη ρψξεο πνπ εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή δαζνθάιπςε 

(π.ρ. νπεδία, Γεξκαλία) κε παξαγσγηθέο δαζηθέο εθηάζεηο, νπφηε φηαλ έλα κεγάιν 

ηκήκα ηεο έθηαζήο ηνπο θαιχπηεηαη απφ απηέο θαη αζθνχληαη θαη παξαγσγηθέο δξα-

ζηεξηφηεηεο, είλαη θπζηθφ λα ππάξρεη θαη απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα απηφλ ην θπζηθφ 

πφξν. Απφ ηελ άιιε κεξηά νη δαζηθέο εθηάζεηο ηεο Διιάδαο, παξνπζηάδνπλ πνηθηιία 

νηθνζπζηεκάησλ θαη πινχζηα βηνπνηθηιφηεηα ζε ζρέζε κε άιια θξάηε ηεο Δπξψπεο, 

παξέρνπλ αξθεηέο σθέιεηεο, ελψ βάιινληαη δηαρξνληθά ηφζν απφ πνιίηεο γηα σθε-

ιηκηζηηθνχο ιφγνπο, φζν θαη απφ πνιηηηθέο, ηαπηφρξνλα φκσο θαιχπηνπλ θαη ην κε-

γαιχηεξν κέξνο ηεο έθηαζήο ηεο αθνχ αλέξρνληαη ζην 49,3% (6.513.068 Ha)
1
.  

πλεπψο απφ ηε ζηηγκή πνπ θαη ε Διιάδα θαιχπηεηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απφ 

δαζηθέο εθηάζεηο θαη παξνπζηάδεη πινχζηα βηνπνηθηιφηεηα, δίλνληαη δπλαηφηεηεο 

ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο ηφζν λα αληηιεθζνχλ ηελ αμία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, 

φζν θαη λα αλαπηπρζνχλ βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζνληαο θαη ην αίζζεκα 

επζχλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ. Σαπηφρξνλα ε αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο «Παηδα-

γσγηθήο ηνπ Γάζνπο», ζα είλαη θαη κηα έκπξαθηε πξνζπάζεηα ηεο πνιηηείαο λα δείμεη 

φηη ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (θαη εηδηθφηεξα γηα 

ηηο δαζηθέο εθηάζεηο), εληάζζνληαο ην ζεζκφ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεο πνιηηηθή. 

Έηζη πνιιά απφ ηα Νεπηαγσγεία θαη ζρνιεία ηα νπνία βξίζθνληαη θνληά ζε δαζηθέο 

πεξηνρέο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ πην εχθνια απηφ ην παηδαγσγηθφ ξεχκα, ελψ άιια 

πνπ είλαη πην απνκαθξπζκέλα κπνξνχλ λα εληάμνπλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο επη-

ζθέςεηο ζε ηέηνηνπο ρψξνπο γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ. Δμάιινπ φπσο πξν-

θχπηεη θαη απφ ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, πξνηείλνληαη δξαζηεξηφηεηεο ζε απηνχο 

ηνπο ρψξνπο, ελψ θαη ν Cree (2014) αλαθέξεη φηη παξά ην φηη ε θηινζνθία ησλ 

«ρνιείσλ ηνπ Γάζνπο» είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηάμεο λα έρνπλ κηα θαλνληθή 

αλάπηπμε ζην ζρνιηθφ έηνο, παξ’ φια απηά νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα εηζαγάγνπλ 

ηηο αξρέο απηέο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

 

 

 

2.1.2    Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηα καζήκαηα Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ 

Γεκνηηθνύ 

 

    ε απηφ ην θεθάιαην εμεηάδνληαη ηα καζήκαηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Γεκν-

ηηθνχ, σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο/ 

ζηηο καζεηέο/-ηξηεο κέζσ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. 

                                                             
1
 Σα ζηνηρεία γηα ηε δαζνθάιπςε είλαη απφ ην Τ.ΠΔ.Κ.Α. (2014α). 
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     πσο πξνθχπηεη απφ ηηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ 

Δγθχθιην Φ.12/1039/137119/Γ1/03-09-2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηνλ πξν-

γξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016, ηα καζήκαηα 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πνπ ζα δηδαρζνχλ γηα ην αλαθεξφκελν έηνο, είλαη: 

α) ην κάζεκα Μειέηε Πεξηβάιινληνο, ην νπνίν δηδάζθεηαη ζηελ Α΄, Β΄, Γ΄ θαη Γ΄ 

ηάμε. 

β) ην κάζεκα Γεσγξαθία, ην νπνίν δηδάζθεηαη ζηελ Δ΄ θαη Σ΄ ηάμε. 

γ) ην κάζεκα Φπζηθά, ην νπνίν δηδάζθεηαη ζηελ Δ΄ θαη Σ΄ ηάμε. 

    Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ καζήκαηα ζηα νπνία παξέρνληαη δπλαηφηεηεο πεξηβαι-

ινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ζεκεηψ-

λεηαη φηη θαη ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθ-

παίδεπζε, ην νπνίν δηδάζθεηαη απφ ηελ Α΄ έσο ηε Σ΄ ηάμε. 

     πσο αλαθέξεη ν Αζαλαζάθεο (2004), ηα Μαζεκαηηθά βνεζνχλ ηνπο/ηηο καζεηέο/ 

-ηξηεο λα αλαθαιχςνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο ζην θπζηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ θαη γηα λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιεκαηηθέο θαη πξαγκα-

ηηθέο θαηαζηάζεηο. Δλψ ε καζεκαηηθή επηζηήκε κπνξεί λα ζεσξείηαη αθεξεκέλε, 

είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε φιν ην πεξηβάιινλ θαη ηηο εθδειψζεηο ηεο δσήο. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, κπνξεί λα απνηειέζεη αθεηεξία γηα ηελ απφθηεζε 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, εκπεηξηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη κέζνλ γηα ηελ εκπέ-

δσζε, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπο. 

    ην Γ.Δ.Π.Π.. ησλ Μαζεκαηηθψλ, αλαθέξεηαη φηη ηα Μαζεκαηηθά αζθνχλ ηνπο/ 

ηηο καζεηέο/-ηξηεο ζηε κεζνδηθή ζθέςε, ζηελ αλάιπζε, ζηελ αθαίξεζε, ζηε γελί-

θεπζε, ζηελ εθαξκνγή, ζηελ θξηηηθή θαη ζηηο ινγηθέο δηεξγαζίεο. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα Α.Π.. ησλ Μαζεκαηηθψλ φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ, 

νη καζεηέο/-ηξηεο ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ δηδάζθνληαη βαζηθέο έλλνηεο 

καζεκαηηθψλ (θαηαλφεζε αξηζκψλ, ζπλφισλ, πνζφηεηα, ρξφλνο, φγθνο, επηθάλεηα, 

θ.η.ι.), ελ ζπλέρεηα ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο αζρνινχληαη κε πην ζχλζεηα  καζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα κε ηε ρξήζε αξηζκεηηθψλ ζπκβνιηζκψλ, γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ, ρξήζε 

θιίκαθαο, δηαγξάκκαηα, θ.η.ι. Οη γλψζεηο απηέο πνπ απνθηνχλ ζε θάζε ηάμε αμην-

πνηνχληαη απφ ηα καζήκαηα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (Μειέηε Πεξηβάιινληνο, Γεσ-

γξαθία, Φπζηθά), θαζφηη ζε απηά ηα καζήκαηα αιιά θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Πε-

ξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο δεηείηαη ε θαηαζθεπή ραξηψλ, καθεηψλ, πξαγκαηνπνηνχ-

ληαη έξεπλεο, ελψ γεληθά ρξεηάδνληαη ηα καζεκαηηθά γηα ηελ θαηαλφεζε ζεκάησλ ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ. 

Οη βαζηθέο  γλψζεηο  καζεκαηηθψλ πνπ απνθνκίδνπλ νη καζεηέο/-ηξηεο ζην Γεκνηηθφ, 

απνηεινχλ θαη ηηο εηζαγσγηθέο ηνπο γλψζεηο, ρξήζηκεο γηα ην κάζεκα ησλ καζε-

καηηθψλ ηνπ Γπκλαζίνπ φπνπ ε ζεκαηνινγία αθνξά ζηνηρεία άιγεβξαο, ζηαηηζηηθήο 

θαη γεσκεηξίαο, ελψ ηα ζέκαηα απηά επεθηείλνληαη θαη εκπινπηίδνληαη ζην Λχθεην, 

ελψ είλαη πξνθαλέο φηη νη γλψζεηο απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα λα αλαιπζνχλ θαη λα 

εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζε πην πνιχπινθα ζέκαηα ησλ θπζηθψλ – πεξηβαιινληηθψλ 

επηζηεκψλ. 
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    Με βάζε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη ζαθέο φηη ηα καζεκαηηθά είλαη ρξήζηκα γηα ηελ 

αλάπηπμε, εμέιημε ησλ θπζηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ επηζηεκψλ, δεδνκέλνπ φκσο 

φηη δελ παξέρνπλ άκεζεο πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ, ελψ αληηζέησο ηα καζήκαηα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ηα 

νπνία δηδάζθνληαη νη καζεηέο/-ηξηεο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαί-

δεπζε πεξηγξάθνπλ πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα, εμεηάδνληαη παξαθάησ 

κφλν απηά σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρνπλ. Γηα 

ηνλ ίδην ιφγν δελ εμεηάδνληαη θαη ηα καζήκαηα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο Σερλν-

ινγίαο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. 

 

Α. κάζεκα Μειέηε Πεξηβάιινληνο   

 

 Μειέηε Πεξηβάιινληνο  (Α΄ Γεκνηηθνχ)
1
 

    πσο αλαθέξεηαη ζην Α.Π.. γηα ην κάζεκα Μειέηεο Πεξηβάιινληνο  (Α΄ έσο θαη 

Γ΄ ηάμε), ην ελ ιφγσ κάζεκα ζπληζηά έλαλ εληαίν ηνκέα κάζεζεο κε δηεπηζηεκνληθφ 

ραξαθηήξα, ζηνλ νπνίν ελζσκαηψλνληαη ζηνηρεία απφ ην θπζηθφ, θνηλσληθφ, ζξε-

ζθεπηηθφ, πνιηηηζκηθφ, ηζηνξηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Οη βαζηθνί άμνλεο ηεο 

Μειέηεο Πεξηβάιινληνο αθνξνχλ ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, ζην θπζηθφ πεξη-

βάιινλ θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ – πεξηβάιινληνο. Οη εηδηθνί ζθνπνί ηνπ 

καζήκαηνο  αθνξνχλ  ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ζηελ απφ-

θηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ (βι. Τ.Α. 21072α/Γ2/28-02-2003). 

πκπιεξσκαηηθά ηνπ σο άλσ ηζρχνληνο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ παξέρεηαη θαη ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ Μειέηεο Πεξηβάιινληνο γηα ην «Νέν ρνιείν» (Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, 2011γ· Τ.Α. 113722/Γ2/03-10-2011), κέζσ ηνπ νπνίνπ νη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξνχλ λα αληιήζνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία ηφζν γηα κεζφδνπο δηδαζθαιίαο φζν θαη 

ζρεηηθήο ζεκαηνινγίαο. Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο/ 

ηηο εθπαηδεπηηθνχο λα ζρεδηάδνπλ απνηειεζκαηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα θαη 

ελεξγέο θνηλφηεηεο κάζεζεο. 

 

    πσο πξνθχπηεη θαη απφ ην βηβιίν ηνπ καζήκαηνο, ην κάζεκα απηφ ζπγρσλεχεη 

θάησ απφ ην γεληθφ ηίηιν Μειέηε Πεξηβάιινληνο, γλσζηηθά αληηθείκελα θαη αλα-

θνξέο απφ ην πεδίν ησλ θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Πξνζηδηάδεη πεξηζ-

ζφηεξν ζε έλα κάζεκα γεληθνχ πεξηερνκέλνπ, κε αλαθνξέο ζε ηζηνξηθά, ζξεζθεπ-

ηηθά, πνιηηηζηηθά, αζιεηηθά ζέκαηα ηα νπνία εκθαλίδνληαη θπξίσο ζηα θεθάιαηα πνπ 

αθνξνχλ ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ (π.ρ. εζληθέο ενξηέο, αζιήκαηα, απφθξηεο), 

                                                             
1
 ρνιηθφ βηβιίν ησλ Πιαθίηζε Α., Κνληνγηάλλε Α., ππξάηνπ Δ., Μαλψιε Β., Μπάιια Δ., ηαξάθε 

Η., Σεηξάδην Δξγαζηψλ ησλ ηδίσλ ζπγγξαθέσλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, γηα πιήξε ζηνηρεία βι. Πεγέο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο. 
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ελψ ζηα πιαίζηα ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο γίλεηαη αθφκε πην εκθαλέο ην πνηθίιν 

γλσζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο. εκεηψλεηαη φηη ζε απηή ηελ ηάμε δελ δη-

δάζθνληαη ηα καζήκαηα Ηζηνξίαο, Θξεζθεπηηθψλ, νπφηε εηζαγσγηθά ζηνηρεία θαη 

αλαθνξέο ππάξρνπλ ζε απηφ ην κάζεκα. 

Σν Σεηξάδην Δξγαζηψλ πνπ ζπλνδεχεη ην ελ ιφγσ βηβιίν (ζε αληηζηνηρία κε ηηο ελφ-

ηεηεο ηνπ βηβιίνπ) βνεζάεη ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο λα θαηαλνήζνπλ ηε δηδαζθφκελε 

χιε κέζσ πεξηζζφηεξσλ δηαθφξνπ ηχπνπ εξσηήζεσλ, αζθήζεσλ θαη εξγαζηψλ. 

 

    ρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, παξαηεξείηαη φηη γεληθά 

ζην κάζεκα απηφ δελ επηθξαηεί ζεκαηνινγία ζρεηηδφκελε κε ην θπζηθφ – αλζξσ-

πνγελέο πεξηβάιινλ, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιή-

καηα. ηηο ελφηεηεο φκσο φπνπ αλαπηχζζεηαη ηέηνηα ζεκαηνινγία, επηρεηξείηαη κηα 

γεληθή εηζαγσγή ζε ζέκαηα ηνπηθνχ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, 

ζηαδηαθά απφ ηελ ηνπηθή θιίκαθα κηαο πεξηνρήο ζηελ επξχηεξε. Αθφκε γίλεηαη κηα 

πξψηε επαθή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ κε έλλνηεο ηνπ αζηηθνχ – θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

θαζψο θαη κε κνλάδεο κέηξεζεο. ιεο νη αλαθνξέο είλαη ζχληνκεο, δηαηππσκέλεο κε 

εχιεπην ηξφπν, κε ζηφρν λα γίλνπλ αληηιεπηέο απφ ην γλσζηαθφ επίπεδν ησλ κα-

ζεηψλ/-ηξηψλ, θαζψο επίζεο ζην βηβιίν ππάξρνπλ θαη δξαζηεξηφηεηεο, έξεπλεο, εξ-

γαζίεο πνπ πξνάγνπλ ηε ζπλεξγαζία, ηηο βησκαηηθέο εκπεηξίεο (δηδαθηηθέο – κεζν-

δνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηηο νπνίεο πξεζβεχεη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε). Έηζη ην 

κάζεκα απηφ εκθαλίδεη λα έρεη ραξαθηεξηζηηθά καζήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαί-

δεπζεο. 

 

    ρεηηθά κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηνπ Α.Π.. ηνπ καζήκαηνο απηνχ, 

παξαηεξείηαη φηη νη ζηφρνη θαη ζθνπνί πνπ αλαθέξνληαη απνζθνπνχλ νπζηαζηηθά 

ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζε ζέκαηα θπζηθνχ – αλζξσπνγελνχο πεξηβάι-

ινληνο, ζε ζέκαηα αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ – πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αλάπηπμε 

ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Μέζσ ηεο ζεκαηνινγίαο ηνπ βηβιίνπ πξνθξί-

λεηαη ε παξαηήξεζε θαη ε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ, κέζσ δξαζηεξηνηήησλ θαη εξγα-

ζηψλ –πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ είλαη νκαδνζπλεξγαηηθέο– θαζψο θαη επηζθέςεσλ εθηφο 

ζρνιείνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εξεπλεηηθήο θαη βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο. 

 

    Χο θχξηα αδπλακία, εληνπίδεηαη ην δήηεκα ηεο επαξθνχο δηδαζθαιίαο ηνπ ελ ιφγσ 

καζήκαηνο, ζπγθεθξηκέλα κε βάζε ηε γεληθή ζηνρνζεζία ησλ Α.Π.. ηα σξνιφγηα 

πξνγξάκκαηα ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

επαξθνχο δηδαζθαιίαο φισλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, γη’ απηφ ην ιφγν ηα 

Α.Π.. θάζε καζήκαηνο (φπσο θαη ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο) πξνηείλνπλ ην δηα-

ηηζέκελν ρξφλν ζε θάζε ελφηεηα. Χο γλσζηφλ φκσο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, ε 

εθηεηακέλε χιε ησλ καζεκάησλ ηεο Γιψζζαο θαη Μαζεκαηηθψλ ηνπ Γεκνηηθνχ, 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αλάισζε σξψλ απφ άιια καζήκαηα θαη έλα απφ απηά είλαη 

θαη ε Μειέηε Πεξηβάιινληνο.  

πγθεληξσηηθά νη αδπλακίεο πνπ εληνπίδνληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ζηα Πξν-

γξάκκαηα πνπδψλ θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, είλαη: 
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α) ππάξρεη αδπλακία ζην λα δηδαρζεί φιε ε χιε ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο ή αλ 

θαηαβιεζνχλ πξνζπάζεηεο λα δηδαρζεί ηφηε δελ ζα δνζεί ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα 

θαηαλφεζε θαη εκπέδσζε φισλ ησλ ζεκάησλ. 

β) νη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο αλαιψλνπλ αξθεηφ ρξφλν (καθέηεο, νκαδηθέο έξεπλεο, 

επηζθέςεηο εθηφο ζρνιείνπ, θ.η.ι.) είλαη πηζαλφ λα κελ πξαγκαηνπνηεζνχλ ή λα είλαη 

ειάρηζηεο, νπφηε ράλνληαη/κεηψλνληαη νη δπλαηφηεηεο εξεπλεηηθήο θαη βησκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο. 

γ) ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο πεδίνπ θαη ηηο επηζθέςεηο εθηφο ζρνιείνπ, είλαη δεηνχκελν 

κε πνηά ζπρλφηεηα πξαγκαηνπνηνχληαη, δεδνκέλνπ φηη σο γλσζηφλ απφ ηελ εθ-

παηδεπηηθή πξάμε ππάξρεη θφβνο απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθψλ (αλάιεςε επζχλεο) γηα 

ηηο κεηαθηλήζεηο εθηφο ζρνιείνπ θαη ειιηπήο ππνζηήξημή ηνπο, ζπλεπψο ράλνληαη/ 

κεηψλνληαη νη δπλαηφηεηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο.
2
 

    εκεηψλεηαη φηη ζην Α.Π.. ηνπ καζήκαηνο απηνχ ζρεηηθά κε ηελ πξνηεηλφκελε 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, αλαθέξεηαη φηη: «Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πξέπεη λα 

γίλεηαη κε εξεπλεηηθέο θαη αλαθαιππηηθέο κεζφδνπο –κέζα θπξίσο απφ βησκαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο– κε ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή, ζε φια ηα ζηάδηα, ε ελεξγφο ζπκ-

κεηνρή ηνπ καζεηή». 

    πλεπψο ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ε έθηαζε ηεο χιεο θάζε καζήκαηνο (ηδίσο ηεο 

Γιψζζαο θαη Μαζεκαηηθψλ) γηα λα κελ επεξεάδνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ άιισλ κα-

ζεκάησλ θαη λα είλαη επηηεχμηκνη νη ζηφρνη ησλ Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π..   

ρεηηθά κε ηηο εθηφο ζρνιείνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ άξζε ησλ επηθπιάμεσλ ηφζν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ, ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ θαη ηελ αλαγλψξηζε απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ/θεδεκφλσλ ηεο 

ζεκαζίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ/δξάζεσλ ζην πεδίν, ζα πξέπεη ε εθπαηδεπηηθή πν-

ιηηηθή λα εζηηάζεη ζηελ παξνρή πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο ηφζν 

ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο (βι. θεθάιαηα 2.4 θαη 2.3), φζν θαη ζηνπο γνλείο/θεδε-

κφλεο (βι. θεθάιαην 2.3). 

 

 

                                                             
2 εκεηψλεηαη –απφ πξνζσπηθή παξαηήξεζε–, φηη ν θφβνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο 

εθηφο ζρνιείνπ, δελ αθνξά κφλν ηηο κεηαθηλήζεηο ζε καθξηλέο απνζηάζεηο θαη ηελ επζχλε γηα ηελ 

επηηήξεζε ησλ κηθξψλ ειηθηαθά καζεηψλ/-ηξηψλ, αιιά θαη ζε θνληηλέο απνζηάζεηο θαη αλεμάξηεηα 

απφ ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε πεξίπησζε πνπ φηαλ πξφηεηλα ζε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ελφο ζρνιείνπ ησλ 

λνηίσλ πξναζηίσλ ηεο Αηηηθήο, ηε κεηάβαζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ηεο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ ζε 

θνληηλφ (αζθαιέο) πάξθν γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν 

απείρε έλα νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν απφ ην ζρνιείν, παξαηήξεζα φηη λαη κελ ππήξρε ε ζέιεζε, αιιά 

πξαγκαηνπνηήζεθε χζηεξα απφ ζπδήηεζε. Δλψ ζε ζπλέρεηα ηεο πξφηαζήο κνπ γηα πξαγκαηνπνίεζε 

ηνπ καζήκαηνο ηεο γπκλαζηηθήο ζε ηαθηηθή βάζε ζην ελ ιφγσ πάξθν (ζπλδπαζηηθά νθέιε/δηεπηζηε-

κνληθή πξνζέγγηζε), ελψ ε πξφηαζε έηπρε πξνο ζηηγκήλ ηδηαίηεξεο απνδνρήο, αθνινχζσο εγθαηα-

ιείθζεθε ππφ ην θφβν ελδερφκελσλ ηξαπκαηηζκψλ, παξά ην φηη εμήγεζα φηη ν θίλδπλνο ηξαπκα-

ηηζκψλ είλαη κεγαιχηεξνο ζηελ ηζηκεληνζηξσκέλε ζρνιηθή απιή, παξά ζηε ρσκάηηλε επηθάλεηα ηνπ 

πάξθνπ. 
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 Μειέηε Πεξηβάιινληνο  (Β΄ Γεκνηηθνχ)
3
   

   Οη βαζηθνί ζηφρνη θαη ζθνπνί ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηνπ Α.Π.. γηα ην κάζεκα απηφ, 

είλαη ίδηνη γηα ηηο ηάμεηο Α΄ έσο θαη Γ΄ ηάμε (βι. σο άλσ Μειέηε Πεξηβάιινληνο  Α΄ 

Γεκνηηθνχ).   

    πσο πξνθχπηεη θαη απφ ην βηβιίν ηνπ καζήκαηνο, ην κάζεκα απηφ ζπγρσλεχεη 

θάησ απφ ην γεληθφ ηίηιν Μειέηε Πεξηβάιινληνο, γλσζηηθά αληηθείκελα θαη αλα-

θνξέο απφ ην πεδίν ησλ θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Πξνζηδηάδεη πεξηζζφ-

ηεξν ζε έλα κάζεκα γεληθνχ πεξηερνκέλνπ, κε αλαθνξέο ζε ηζηνξηθά, ζξεζθεπηηθά, 

πνιηηηζηηθά, αζιεηηθά ζέκαηα ηα νπνία εκθαλίδνληαη θπξίσο ζηα θεθάιαηα πνπ αθν-

ξνχλ ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ (π.ρ. αζιήκαηα, κνπζηθά φξγαλα), ελψ ζηα πιαί-

ζηα ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο γίλεηαη αθφκε πην εκθαλέο ην πνηθίιν γλσζηηθφ 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο. εκεηψλεηαη φηη ζε απηή ηελ ηάμε δελ δηδάζθνληαη ηα 

καζήκαηα Ηζηνξίαο, Θξεζθεπηηθψλ, νπφηε εηζαγσγηθά ζηνηρεία θαη αλαθνξέο ππάξ-

ρνπλ ζε απηφ ην κάζεκα. 

Σν Σεηξάδην Δξγαζηψλ πνπ ζπλνδεχεη ην ελ ιφγσ βηβιίν (ζε αληηζηνηρία κε ηηο ελφ-

ηεηεο ηνπ βηβιίνπ) βνεζάεη ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο λα θαηαλνήζνπλ ηε δηδαζθφκελε 

χιε κέζσ πεξηζζφηεξσλ δηαθφξνπ ηχπνπ εξσηήζεσλ, αζθήζεσλ θαη εξγαζηψλ. 

 

    ρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, παξαηεξείηαη φηη γεληθά 

ζην κάζεκα απηφ δελ επηθξαηεί ζεκαηνινγία ζρεηηδφκελε κε ην θπζηθφ – αλζξσ-

πνγελέο πεξηβάιινλ, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιή-

καηα. ηηο ελφηεηεο φκσο φπνπ αλαπηχζζεηαη ηέηνηα ζεκαηνινγία, επηρεηξείηαη ε 

ζπλέρεηα ηνπ αληίζηνηρνπ βηβιίνπ ηεο Α΄ Γεκνηηθνχ, επεθηείλεη ηα φζα αλαθέξζεθαλ 

ζηελ Α΄ ηάμε, νη αλαθνξέο είλαη δνζκέλεο κε εχιεπην ηξφπν, κε ζηφρν λα γίλνπλ 

αληηιεπηέο απφ ην γλσζηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ελψ επίζεο θαιχπηνπλ 

πεξηζζφηεξε έθηαζε ζην βηβιίν ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηεο Α΄ ηάμεο. ην βηβιίν 

ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο, έξεπλεο, εξγαζίεο πνπ πξνάγνπλ ηε ζπλεξγαζία, ηηο βησ-

καηηθέο εκπεηξίεο (δηδαθηηθέο – κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηηο νπνίεο πξεζβεχεη ε 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε). Έηζη ην κάζεκα απηφ εκθαλίδεη λα έρεη ραξαθηεξη-

ζηηθά καζήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 

    ρεηηθά κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηνπ Α.Π. θαη ηηο αδπλακίεο πνπ 

εληνπίδνληαη απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη ηελ εθπαη-

δεπηηθή πξάμε, ηζρχνπλ νη ίδηεο παξαηεξήζεηο κε ην αληίζηνηρν κάζεκα ηεο Α΄ Γε-

κνηηθνχ (βι. σο άλσ), ζπκπιεξσκαηηθά ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ηνπ ζρνιηθνχ 

βηβιίνπ ζηε δεκηνπξγία ζρνιηθνχ θήπνπ, ζεκεηψλεηαη φηη πνιιά ζρνιεία ζε αζηηθέο 

                                                             
3 ρνιηθφ βηβιίν ησλ Γεκνπνχινπ M., Zφκπνια T., Mπακπίια E., θαλαβή K., Φξαληδή A., 

Xαηδεκηραήι M. θαη Σεηξάδην Δξγαζηψλ ησλ ηδίσλ ζπγγξαθέσλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην ζρεηηθφ 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, γηα πιήξε ζηνηρεία βι. Πεγέο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο. 
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πεξηνρέο ελδέρεηαη λα κελ αλαπηχμνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ιφγσ αλε-

πάξθεηαο ρψξνπ (βι. πξνηάζεηο  θεθαιαίνπ 2.1.1). 

 

 

 Μειέηε Πεξηβάιινληνο  (Γ΄ Γεκνηηθνχ)
4
   

    Οη βαζηθνί ζηφρνη θαη ζθνπνί ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηνπ Α.Π.. γηα ην κάζεκα απηφ, 

είλαη ίδηνη γηα ηηο ηάμεηο Α΄ έσο θαη Γ΄ ηάμε (βι. σο άλσ Μειέηε Πεξηβάιινληνο  Α΄ 

Γεκνηηθνχ).   

 

    πσο πξνθχπηεη θαη απφ ην βηβιίν ηνπ καζήκαηνο, ην κάζεκα απηφ ζπγρσλεχεη 

θάησ απφ ην γεληθφ ηίηιν Μειέηε Πεξηβάιινληνο, γλσζηηθά αληηθείκελα θαη αλα-

θνξέο απφ ην πεδίν ησλ θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Πξνζηδηάδεη πεξηζζφ-

ηεξν ζε έλα κάζεκα γεληθνχ πεξηερνκέλνπ, κε αλαθνξέο ζε ηζηνξηθά, ζξεζθεπηηθά, 

πνιηηηζηηθά, αζιεηηθά ζέκαηα ηα νπνία εκθαλίδνληαη θπξίσο ζηα θεθάιαηα πνπ 

αθνξνχλ ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ (π.ρ. πψο πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζεαηξηθή 

παξάζηαζε ζήκεξα, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο), ελψ ζηα πιαίζηα ηεο δηαζεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο γίλεηαη αθφκε πην εκθαλέο ην πνηθίιν γλσζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ κα-

ζήκαηνο.  

Σν Σεηξάδην Δξγαζηψλ πνπ ζπλνδεχεη ην ελ ιφγσ βηβιίν (ζε αληηζηνηρία κε ηηο ελφ-

ηεηεο ηνπ βηβιίνπ) βνεζάεη ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο λα θαηαλνήζνπλ ηε δηδαζθφκελε 

χιε κέζσ πεξηζζφηεξσλ δηαθφξνπ ηχπνπ εξσηήζεσλ, αζθήζεσλ θαη εξγαζηψλ. 

 

    ρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, παξαηεξείηαη φηη γεληθά 

ζην κάζεκα απηφ δελ επηθξαηεί ζεκαηνινγία ζρεηηδφκελε κε ην θπζηθφ – αλζξσπν-

γελέο πεξηβάιινλ, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 

ηηο ελφηεηεο φκσο φπνπ αλαπηχζζεηαη ηέηνηα ζεκαηνινγία, επηρεηξείηαη ε ζπλέρεηα 

ηνπ αληίζηνηρνπ βηβιίνπ ηεο Β΄ Γεκνηηθνχ, επεθηείλεη ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηε Β΄ 

ηάμε, νη αλαθνξέο είλαη δνζκέλεο κε εχιεπην ηξφπν, έρνπλ απμεζεί νη πιεξνθνξίεο 

πνπ δίλνληαη, αλαιχνληαη έλλνηεο, παξέρνληαη γλψζεηο θαη ελδπλακψλεηαη ε θξηηηθή 

ζθέςε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. ην βηβιίν ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο, έξεπλεο, εξγαζίεο 

πνπ πξνάγνπλ ηε ζπλεξγαζία, ηηο βησκαηηθέο εκπεηξίεο (δηδαθηηθέο – κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηηο νπνίεο πξεζβεχεη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε).
5
  Έηζη ην κάζεκα 

απηφ εκθαλίδεη λα έρεη ραξαθηεξηζηηθά καζήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

                                                             
4
 ρνιηθφ βηβιίν ησλ Κφθθνηα Π., Αιεμφπνπιν Γ., Μαιακίηζα Α., Μαληά Γ., Παιακαξά Μ., 

Παλαγησηάθε Π. θαη Σεηξάδην Δξγαζηψλ ησλ ηδίσλ ζπγγξαθέσλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην ζρεηηθφ 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, γηα πιήξε ζηνηρεία βι. Πεγέο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο. 

5
 ηε ζειίδα 26 ηνπ ελ ιφγσ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ππάξρεη θσηνγξαθία ζηελ νπνία απεηθνλίδνληαη 

καζεηέο/-ηξηεο ηνπ 8νπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ λα ζπδεηνχλ κε ηνλ Γήκαξρν ζε 

αίζνπζα ζπζθέςεσλ. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή θαη ε θξάζε θάησ απφ ηε θσηνγξαθία: «Φαληαδφκαζηε κηα κέξα πνπ παηδηθά 

ζπκβνχιηα ζα ιέλε ηηο ηδέεο ηνπο κπξνζηά ζηνλ Γήκαξρν ή ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηεο πφιεο ηνπο». 

    εκεηψλεηαη φηη ζε αξθεηά ζρνιηθά βηβιία ε αλάπηπμε πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ/δξάζεσλ θαη ε 

ζπκκεηνρή ζε απηά έρεη ραξαθηήξα πξνηξεπηηθφ, πξναηξεηηθφ. Γεληθφηεξα ε αλάπηπμε ηεο Πεξηβαι-
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   ρεηηθά κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηνπ Α.Π. θαη ηηο αδπλακίεο πνπ 

εληνπίδνληαη απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη ηελ εθπαη-

δεπηηθή πξάμε, ηζρχνπλ νη ίδηεο παξαηεξήζεηο κε ην αληίζηνηρν κάζεκα ηεο Α΄ Γε-

κνηηθνχ (βι. σο άλσ). 

 

 Μειέηε Πεξηβάιινληνο  (Γ΄ Γεκνηηθνχ)
6
  

    Οη βαζηθνί ζηφρνη θαη ζθνπνί ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηνπ Α.Π.. γηα ην κάζεκα απηφ, 

είλαη ίδηνη γηα ηηο ηάμεηο Α΄ έσο θαη Γ΄ ηάμε (βι. σο άλσ Μειέηε Πεξηβάιινληνο  Α΄ 

Γεκνηηθνχ).   

    πσο πξνθχπηεη θαη απφ ην βηβιίν ηνπ καζήκαηνο, ην κάζεκα απηφ ζπγρσλεχεη 

θάησ απφ ην γεληθφ ηίηιν Μειέηε Πεξηβάιινληνο, γλσζηηθά αληηθείκελα θαη αλα-

θνξέο απφ ην πεδίν ησλ θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Πξνζηδηάδεη πεξηζζφ-

ηεξν ζε έλα κάζεκα γεληθνχ πεξηερνκέλνπ, κε αλαθνξέο ζε ηζηνξηθά, ζξεζθεπηηθά, 

πνιηηηζηηθά, αζιεηηθά ζέκαηα ηα νπνία εκθαλίδνληαη θπξίσο ζηα θεθάιαηα πνπ 

αθνξνχλ ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ (π.ρ. πξσηαζιεηέο – νιπκπηνλίθεο), ελψ ζηα 

πιαίζηα ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο γίλεηαη αθφκε πην εκθαλέο ην πνηθίιν γλσ-

ζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο. 

Σν Σεηξάδην Δξγαζηψλ πνπ ζπλνδεχεη ην ελ ιφγσ βηβιίν (ζε αληηζηνηρία κε ηηο 

ελφηεηεο ηνπ βηβιίνπ) βνεζάεη ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο λα θαηαλνήζνπλ ηε δηδαζθφ-

κελε χιε κέζσ πεξηζζφηεξσλ δηαθφξνπ ηχπνπ εξσηήζεσλ, αζθήζεσλ θαη εξγαζηψλ. 

    ρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, παξαηεξείηαη φηη γεληθά 

ζην κάζεκα απηφ δελ επηθξαηεί ζεκαηνινγία ζρεηηδφκελε κε ην θπζηθφ – αλζξσ-

                                                                                                                                                                              
ινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θαίλεηαη λα πινπνηείηαη κε έλα απνζπαζκαηηθφ 

ηξφπν θαη παξά ην φηη ηα θείκελα ησλ δηεζλψλ δηαζθέςεσλ θαη ζπλεδξίσλ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθ-

παίδεπζε αλαθέξνπλ ηε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, θάηη ηέηνην ζηελ πξάμε 

δελ θαίλεηαη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί. 

Ζ ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηηο ππεξεζίεο/θνξείο ηεο κε ηξφπν δηαξθή, πέξαλ 

ηνπ φηη ζα βνεζήζεη ηε καζεηηθή θνηλφηεηα λα αληηιεθζεί θαιχηεξα ην πεξηβάιινλ θαη λα επαηζζε-

ηνπνηεζεί, ζα δξάζεη θαη αλαηξνθνδνηηθά θαη γηα ηνπο πνιίηεο θαη πνιηηηθνχο ηεο πεξηνρήο. 

    Έηζη ζηελ επθξηλή θσηνγξαθία ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ, ελψ απεηθνλίδεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο Γή-

καξρνο λα ζπδεηά κε καζεηέο/-ηξηεο ηεο πεξηνρήο γηα ηνπηθά ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα, θαίλεηαη ε 

ζπλάληεζε απηή λα είλαη έλα κεκνλσκέλν γεγνλφο πνπ ειάρηζηεο δπλαηφηεηεο αλαηξνθνδφηεζεο έρεη 

γηα ηε Γεκνηηθή Αξρή, αθνχ επί δεκαξρίαο ηνπ, ε Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο 

επέβαιε πξφζηηκν χςνπο 9.700 επξψ ζην Γήκν ην 2013 γηα ρψξν αλεμέιεγθηεο απφζεζεο ζηεξεψλ 

απνβιήησλ ζηελ πεξηνρή Σξνθαληεξφ (Τ.ΠΔ.Κ.Α., 2013α). εκεηψλεηαη επίζεο φηη ε ελ ιφγσ πεξηνρή 

βξίζθεηαη ζην παξαιηαθφ κέησπν ηεο πφιεο. 

6
 ρνιηθφ βηβιίν ησλ Κφθθνηα Π., Αιεμφπνπιν Γ., Μαιακίηζα Α., Μαληά Γ., Παιακαξά Μ., 

Παλαγησηάθε Π., Πήιηνπξα Π. θαη Σεηξάδην Δξγαζηψλ ησλ ηδίσλ ζπγγξαθέσλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ 

ην ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, γηα πιήξε ζηνηρεία βι. Πεγέο ηνπ παξφληνο 

πνλήκαηνο. 
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πνγελέο πεξηβάιινλ, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιή-

καηα. ηηο ελφηεηεο φκσο φπνπ αλαπηχζζεηαη ηέηνηα ζεκαηνινγία, επηρεηξείηαη ε 

ζπλέρεηα ηνπ αληίζηνηρνπ βηβιίνπ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ, νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη 

έρνπλ απμεζεί, εηζάγνληαη θαη αλαιχνληαη πην πνιχπινθεο έλλνηεο (π.ρ. νηθνζχ-

ζηεκα), απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ηνπηθνχ επηπέδνπ ηεο γεηηνληάο θαη ηα ηνπηθά πεξη-

βαιινληηθά πξνβιήκαηα γίλεηαη κεηάβαζε ζηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο 

θαη ζε κεγαιχηεξεο έθηαζεο πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, πξαγκαηνπνηνχληαη πεη-

ξάκαηα εληφο ηεο ηάμεο γηα ηελ θαηαλφεζε θπζηθψλ – ρεκηθψλ ελλνηψλ, ελδπ-

λακψλεηαη ε θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. Δίλαη έλα βηβιίν κεηαβαηηθφ/ 

εηζαγσγηθφ αθνχ εθηφο ηνπ φηη επεθηείλεη ηα φζα εηπψζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο 

ηάμεηο, πξνεηνηκάδεη  ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο γηα ηελ επφκελε ηάμε, φπνπ ην κάζεκα 

ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο ζηακαηάεη λα πθίζηαηαη θαη εηζάγνληαη δχν λέα κα-

ζήκαηα απηά ηεο Γεσγξαθίαο θαη ηα Φπζηθά. ην βηβιίν επίζεο ππάξρνπλ δξαζηε-

ξηφηεηεο, έξεπλεο, εξγαζίεο πνπ πξνάγνπλ ηε ζπλεξγαζία, ηηο βησκαηηθέο εκπεηξίεο 

(δηδαθηηθέο – κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηηο νπνίεο πξεζβεχεη ε Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε). Έηζη ην κάζεκα απηφ εκθαλίδεη λα έρεη ραξαθηεξηζηηθά καζήκαηνο Πε-

ξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 

    ρεηηθά κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηνπ Α.Π. θαη ηηο αδπλακίεο πνπ 

εληνπίδνληαη απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη ηελ εθπαη-

δεπηηθή πξάμε, ηζρχνπλ νη ίδηεο παξαηεξήζεηο κε ην αληίζηνηρν κάζεκα ηεο Α΄ Γε-

κνηηθνχ (βι. σο άλσ), ζπκπιεξσκαηηθά ζεκεηψλεηαη φηη ζε απηφ ην κάζεκα δίλεηαη 

έκθαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, έξεπλεο, θαζψο θαη ζηα πεηξάκαηα, γίλεηαη ινηπφλ 

εκθαλήο ε ζεκαζία ηνπ λα δηδάζθεηαη κε επάξθεηα ην κάζεκα απηφ κε βάζε ην 

ελδεδεηγκέλν σξνιφγην πξφγξακκα θαη λα επηηπγράλεηαη ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

δηδαζθαιίαο. Αθφκε κε βάζε ηνλ Αζαλαζάθε (2004) ην κάζεκα ηεο Μειέηεο Πε-

ξηβάιινληνο θηλδπλεχεη λα θαηαζηεί αληαξφ, θνπξαζηηθφ, παζεηηθφ, λνεζηαξρηθφ, 

ζεσξεηηθφ, δειαδή απσζεηηθφ, αλ δελ δηθαηψλεη ηελ εξεπλεηηθή ηνπ ππφζηαζε.  

 

Β. κάζεκα Γεσγξαθία  

 

 Γεσγξαθία (Δ΄ Γεκνηηθνχ)
7
   

    πσο αλαθέξεηαη ζην Α.Π.. γηα ην κάζεκα Γεσγξαθίαο ηεο Δ΄ ηάμεο, έκθαζε 

δίλεηαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη κε αξθεηέο πξνεθηάζεηο ζε αλζξσπν-

γεσγξαθηθά ζέκαηα. Οη επηκέξνπο ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο  αθνξνχλ  ζηελ αλάπηπμε 

                                                             
7
 ρνιηθφ βηβιίν ησλ Κνπηζφπνπινπ Κ., σηεξάθνπ Μ., Σαζηζφγινπ Μ., Εσγφγηαλλε Γ. θαη 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ ησλ ηδίσλ ζπγγξαθέσλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, γηα πιήξε ζηνηρεία βι. Πεγέο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο. 
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ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ (βι. 

Τ.Α. Φ.20/426/84240/Γ1/12-08-2003).  

πκπιεξσκαηηθά ηνπ σο άλσ ηζρχνληνο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ παξέρεηαη θαη ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ Γεσγξαθίαο Γεκνηηθνχ γηα ην «Νέν ρνιείν» (Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, 2011δ· Τ.Α. 113722/Γ2/03-10-2011), κέζσ ηνπ νπνίνπ νη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξνχλ λα αληιήζνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία ηφζν γηα κεζφδνπο δηδαζθαιίαο φζν θαη 

ζρεηηθήο ζεκαηνινγίαο. Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο/ 

ηηο εθπαηδεπηηθνχο λα ζρεδηάδνπλ απνηειεζκαηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα θαη 

ελεξγέο θνηλφηεηεο κάζεζεο. 

    πσο πξνθχπηεη θαη απφ ην βηβιίν ηνπ καζήκαηνο, ε ζεκαηνινγία ηνπ βηβιίνπ 

απηνχ αθνξά ζέκαηα γεσγξαθίαο (ράξηεο), θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάι-

ινληνο ηεο Διιάδαο, ελψ αλαθέξνληαη θαη ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ Κχπξν θαη  

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δνκή/ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Γίλνληαη αξθεηέο πιεξνθνξίεο κε εχιεπην ηξφπν κε ζηφρν λα απμεζνχλ νη γλψζεηο 

ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζε ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ επίζεο φηη 

ζε φια ηα θεθάιαηα δίλεηαη έκθαζε ζηε ζπδήηεζε θαη δεηείηαη λα ηνπνζεηεζνχλ νη 

καζεηέο/-ηξηεο ζε ζχλζεηα πξνβιήκαηα ελδπλακψλνληαο ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε.  

Σν Σεηξάδην Δξγαζηψλ πνπ ζπλνδεχεη ην ελ ιφγσ βηβιίν (ζε αληηζηνηρία κε ηηο ελφ-

ηεηεο ηνπ βηβιίνπ) βνεζάεη ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο λα θαηαλνήζνπλ ηε δηδαζθφκελε 

χιε κέζσ πεξηζζφηεξσλ δηαθφξνπ ηχπνπ εξσηήζεσλ, αζθήζεσλ θαη εξγαζηψλ.
8
  

 

    ρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, παξαηεξείηαη φηη γεληθά 

ζην κάζεκα απηφ επηθξαηεί ζεκαηνινγία ζρεηηδφκελε κε ην θπζηθφ – αλζξσπνγελέο 

πεξηβάιινλ, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. ην 

βηβιίν επίζεο ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο, έξεπλεο, εξγαζίεο πνπ πξνάγνπλ ηε ζπλ-

εξγαζία, ηηο βησκαηηθέο εκπεηξίεο (δηδαθηηθέο – κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηηο 

νπνίεο πξεζβεχεη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε). Έηζη ην κάζεκα απηφ εκθαλίδεη λα 

έρεη ραξαθηεξηζηηθά καζήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

    ρεηηθά κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηνπ Α.Π. θαη ηηο αδπλακίεο πνπ 

εληνπίδνληαη απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη ηελ εθπαη-

δεπηηθή πξάμε, ηζρχνπλ νη ίδηεο παξαηεξήζεηο κε ην κάζεκα Μειέηεο Πεξηβάι-

ινληνο ηεο Α΄ Γεκνηηθνχ (βι. σο άλσ), ζπκπιεξσκαηηθά ζεκεηψλεηαη φηη: 

α) ε αλαθνξά ζηνλ πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, δελ δεκηνπξγεί 

πξνυπνζέζεηο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. πλεπψο ζε κειινληηθή έθδνζε ζρνιηθψλ 

βηβιίσλ ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί ε ρξήζε ησλ ιέμεσλ «πξναηξεηηθά», «πξνηεη-

λφκελε», ζε εξγαζίεο/δξαζηεξηφηεηεο. 

                                                             
8
 ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ ζηε ζειίδα 37, παξαηίζεηαη ράξηεο πνπ δείρλεη ηνπο Δζληθνχο Γξπκνχο ηεο 

ρψξαο, παξαηεξείηαη φκσο φηη δελ απεηθνλίδεηαη ν Δζληθφο Γξπκφο νπλίνπ, ζπλεπψο ζα πξέπεη λα 

γίλεη δηφξζσζε, ελψ ζα ήηαλ ζθφπηκε θαη ε αλαθνξά ζην Γξπκφ απηφ, δεδνκέλνπ φηη γεηηληάδεη κε ηνλ 

αζηηθφ ρψξν θαη δέρεηαη έληνλεο πηέζεηο. Ζ δηφξζσζε απηή πξέπεη λα γίλεη θαη ζην βηβιίν ζηε ζειίδα 

82. 
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β) ζην Α.Π.. ηνπ καζήκαηνο απηνχ (Δ΄ θαη Σ΄ ηάμε) ζρεηηθά κε ηελ πξνηεηλφκελε 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θαιή πξνεηνηκαζία ηνπ δηδά-

ζθνληνο, ζηελ επξεία ζπλεξγαζία καζεηψλ θαηά νκάδεο, ζηε ζπλερή πξνζπάζεηα 

ζχλδεζεο δεδνκέλσλ κε ην άκεζν θαη νηθείν πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ, ζηελ αμην-

πνίεζε ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε εξεπλψλ πεδίνπ γηα ηελ 

εμεξεχλεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ επίιπζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

εκεηψλεηαη φκσο φηη γηα λα επηηεπρζνχλ νη θαηεπζχλζεηο απηέο, ζα πξέπεη ε εθ-

παηδεπηηθή πνιηηηθή λα εζηηάζεη ζηελ παξνρή πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ππν-

ζηήξημεο ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο (βι. θεθάιαηα 2.4 θαη 2.3). 

 

 

 Γεσγξαθία (Σ΄ Γεκνηηθνχ)
9
   

    πσο αλαθέξεηαη ζην Α.Π.. γηα ην κάζεκα Γεσγξαθίαο ηεο Σ΄ ηάμεο, δη-

δάζθεηαη γεσγξαθία ησλ Ζπείξσλ κε έκθαζε ζηε γεσγξαθία ηεο Δπξψπεο. Οη επη-

κέξνπο ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπ-

κπεξηθνξψλ, ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. 

(βι. Τ.Α. Φ.20/426/84240/Γ1/12-08-2003· Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2011δ· Τ.Α. 

113722/Γ2/03-10-2011).  

 

    πσο πξνθχπηεη θαη απφ ην βηβιίν ηνπ καζήκαηνο, πξφθεηηαη γηα κάζεκα πνπ 

απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ηεο Δ΄ Γεκνηηθνχ, δηαθέξεη φκσο απφ απηφ ηεο 

πξνεγνχκελεο ηάμεο ζην φηη ε ζεκαηνινγία επεθηείλεηαη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ 

ηνπηθνχ επηπέδνπ (Διιάδα, Δπξψπε, Κχπξνο) ζε ζέκαηα παγθφζκηαο γεσγξαθίαο, 

ζέκαηα θπζηθνχ – αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο γηα ην ζχλνιν ηεο γεο θαη ζέκαηα 

αζηξνλνκίαο. 

Σν κάζεκα παξέρεη πνιιέο πιεξνθνξίεο
10

, απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ησλ γλψζεσλ ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ, ζέηεη εξσηήκαηα – πξνβιεκαηηζκνχο ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο, 

δίλεηαη έκθαζε ζηε ζπδήηεζε πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ θαη ζηε ζχγθξηζε.  

Σν Σεηξάδην Δξγαζηψλ πνπ ζπλνδεχεη ην ελ ιφγσ βηβιίν (ζε αληηζηνηρία κε ηηο 

ελφηεηεο ηνπ βηβιίνπ) βνεζάεη ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο λα θαηαλνήζνπλ ηε δηδα-

ζθφκελε χιε κέζσ πεξηζζφηεξσλ δηαθφξνπ ηχπνπ εξσηήζεσλ, αζθήζεσλ θαη εξ-

γαζηψλ. 

 

    Σν κάζεκα απηφ (ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην κάζεκα Φπζηθά ηεο ίδηαο ηάμεο) ζα 

κπνξνχζε λα  ραξαθηεξηζηεί θαη σο κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ιφγσ ησλ 

                                                             
9 ρνιηθφ βηβιίν ησλ Κνπηζφπνπινπ Κ., σηεξάθνπ Μ., Σαζηζφγινπ Μ., Εσγφγηαλλε Γ. θαη 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ ησλ ηδίσλ ζπγγξαθέσλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, γηα πιήξε ζηνηρεία βι. Πεγέο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο. 

10 ην βηβιίν Γεσγξαθία, ζειίδα 66, αλαθέξεηαη φηη έθηαζε ηεο ρψξαο είλαη 131.957 ηεηξ. ρκ., ελψ 

ζηε ζειίδα 100 αλαθέξεηαη φηη ε έθηαζε ηεο ρψξαο είλαη 131.940 ηεηξ. ρκ. 

Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη δελ είλαη αθξηβή, κε βάζε ζηνηρεία ηεο EΛΣΑΣ, ε έθηαζε ηεο ρψξαο 

είλαη 132.049 km2. (ΔΛΣΑΣ, 2016). 
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πνιιψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζθέξεη ζε έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ 

θπζηθνχ – αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο, ζε 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Σαπηφρξνλα ν εξεπλεηηθφο, ζπλεξγαηηθφο ραξαθηήξαο 

ηνπ καζήκαηνο θαη νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θξηηηθήο ζθέςεο σο δηδαθηηθέο – 

κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, ελαξκνλίδνληαη κε ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο Πεξηβαι-

ινληηθήο Δθπαίδεπζεο. εκεηψλεηαη φκσο φηη ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ δελ παξέρεη 

ηφζεο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαηηθήο, βησκαηηθήο κάζεζεο φζεο έδηλε ην κάζεκα Με-

ιέηεο Πεξηβάιινληνο θαη Γεσγξαθίαο ησλ πξνεγνχκελσλ ηάμεσλ, ελψ ζην θπξίσο 

βηβιίν νη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο – έξεπλεο έρνπλ πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα. 

    ρεηηθά κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηνπ Α.Π. θαη ηηο αδπλακίεο πνπ 

εληνπίδνληαη απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη ηελ εθπαη-

δεπηηθή πξάμε, ηζρχνπλ νη ίδηεο παξαηεξήζεηο κε ην κάζεκα Μειέηεο Πεξηβάιινληνο 

ηεο Α΄ Γεκνηηθνχ θαη Γεσγξαθία Δ΄ Γεκνηηθνχ (βι. σο άλσ). 

 

Γ. κάζεκα Φπζηθά  

 

 Φπζηθά (Δ΄ Γεκνηηθνχ)
11

  

    πσο αλαθέξεηαη ζην Α.Π.. γηα ην κάζεκα Φπζηθά ηεο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο, επη-

δηψθεηαη ε ζπζηεκαηηθή εηζαγσγή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηηο έλλνηεο θαη ζηνλ ηξφπν 

πξνζέγγηζεο θαη κειέηεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ επηκέξνπο αληηθεηκέλσλ 

ηεο κε ζηφρν νη καζεηέο/-ηξηεο λα είλαη ηθαλνί λα παξαηεξνχλ, λα αλαιχνπλ, λα δηα-

πηζηψλνπλ θαη λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα. Οη επηκέξνπο ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο αθν-

ξνχλ ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ (βι. Τ.Α. 21072β/Γ2/28-02-2003). 

πκπιεξσκαηηθά ηνπ σο άλσ ηζρχνληνο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ παξέρεηαη θαη ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ Γεκνηηθνχ γηα ην «Νέν ρνιείν» (Παη-

δαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2011ε· Τ.Α. 113722/Γ2/03-10-2011) κέζσ ηνπ νπνίνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αληιήζνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία ηφζν γηα κεζφδνπο δηδα-

ζθαιίαο φζν θαη ζρεηηθήο ζεκαηνινγίαο. Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη 

λα βνεζήζεη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο λα ζρεδηάδνπλ απνηειεζκαηηθά καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα θαη ελεξγέο θνηλφηεηεο κάζεζεο. 

                                                             
11

 ρνιηθφ βηβιίν ησλ Απνζηνιάθε Δ. Γ., Παλαγνπνχινπ Δ., άββα ., Σζαγιηψηε Ν., Παληαδή Γ., 

σηεξίνπ ., Σφιηα Β., Σζαγθνγέσξγα Α., Καιθάλε Γ.Θ. θαη Σεηξάδην Δξγαζηψλ ησλ ηδίσλ 

ζπγγξαθέσλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, γηα πιήξε 

ζηνηρεία βι. Πεγέο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο. 
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    πσο πξνθχπηεη θαη απφ ην βηβιίν ηνπ καζήκαηνο, ε ζεκαηνινγία ηνπ βηβιίνπ 

απηνχ αθνξά ζέκαηα θπξίσο θπζηθψλ επηζηεκψλ, ελψ ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ απν-

ζθνπεί ζηελ πξαθηηθή άζθεζε. 

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ απνηειεί ην βαζηθφ ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην ην νπνίν πεξηέρεη πεηξάκαηα θαη κεζνδηθέο παξαηεξήζεηο, ελψ ην βηβιίν 

πεξηέρεη ζρεηηθά θείκελα ζεσξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη πξνηείλεηαη λα ην δηαβάδεη 

ν/ε καζεηήο/-ηξηα αθνχ έρεη νινθιεξψζεη ηελ εξεπλεηηθή δνπιεηά ζην Σεηξάδην  

Δξγαζηψλ (ζει. 11 ζην βηβιίν Φπζηθά). 

ην κάζεκα απηφ δίλνληαη αξθεηέο πιεξνθνξίεο κε εχιεπην ηξφπν κε ζηφρν νη 

καζεηέο/-ηξηεο λα απνθηήζνπλ  γλψζεηο  ζε επηκέξνπο δεηήκαηα ησλ θπζηθψλ επηζηε-

κψλ (χιε, ελέξγεηα, ειεθηξηζκφο, κεραληθή, θ.ά.), λα κπνξνχλ λα δηαηππψλνπλ 

ππνζέζεηο θαη κε πεηξάκαηα θαη κεζνδηθέο παξαηεξήζεηο λα ειέγρνπλ ηελ νξζφηεηα 

ησλ ππνζέζεψλ ηνπο θαηαιήγνληαο ζε ζπκπεξάζκαηα. 

Δίλαη εκθαλέο φηη ζην κάζεκα απηφ δίλεηαη έκθαζε ζηελ έξεπλα, απνηειεί ζηελ 

νπζία έλα εξγαζηεξηαθφ κάζεκα. 

 

    ρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, παξαηεξείηαη φηη γεληθά 

ζην κάζεκα απηφ δελ επηθξαηεί ζεκαηνινγία ζρεηηδφκελε κε ην θπζηθφ – αλζξσπν-

γελέο πεξηβάιινλ, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 

κσο νη θπζηθέο επηζηήκεο ζρεηίδνληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ε 

ζεκαηνινγία ηεο θπζηθήο είλαη ρξήζηκε γηα λα αλαιπζνχλ επηζηεκνληθέο έλλνηεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, γηα λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα δνζνχλ ιχζεηο ζε πεξηβαι-

ινληηθά πξνβιήκαηα. Ο εξεπλεηηθφο, ζπλεξγαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο σο 

δηδαθηηθέο – κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, ελαξκνλίδνληαη κε ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 

    ρεηηθά κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηνπ Α.Π.. ηνπ καζήκαηνο απηνχ, 

παξαηεξείηαη φηη νη ζηφρνη πνπ πξνηείλνληαη απνζθνπνχλ νπζηαζηηθά ζηελ εμνη-

θείσζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζε ζέκαηα θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηελ αλάπηπμε ζε-

ηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Μέζσ ηεο ζεσξίαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζην βηβιίν, 

φζν θπξίσο κέζσ ησλ πεηξακάησλ, παξέρνληαη δπλαηφηεηεο εξεπλεηηθήο, ζπλεξ-

γαηηθήο βησκαηηθήο κάζεζεο. 

    Δπίζεο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρνληαη 

ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο, παξαηεξείηαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, φηη απφ πιεπ-

ξάο εθπαηδεπηηθψλ αμηνπνηείηαη ην πξνηεηλφκελν σξνιφγην πξφγξακκα γηα ην κάζεκα 

απηφ, δειαδή δελ αλαιψλνληαη ψξεο απφ ην κάζεκα απηφ γηα λα θαιπθζεί ε χιε ηεο 

Γιψζζαο θαη Μαζεκαηηθψλ, άξα ηθαλνπνηείηαη θαη ε ζηνρνζεζία ηνπ Α.Π..  κσο 

νη θαηεπζχλζεηο ηνπ Α.Π.. ζρεηηθά κε ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηνπ καζήκαηνο γηα 

ηελ αμηνπνίεζε επθαηξηψλ γηα έξεπλα ζην πεδίν, είλαη δεηνχκελν ην εάλ θαιχπηεηαη, 

ιφγσ ηνπ θφβνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο κεηαθηλήζεηο εθηφο ζρνιείνπ θαη ηεο 

ειιηπνχο ππνζηήξημήο ηνπο. πλεπψο νη καζεηέο/-ηξηεο ράλνπλ ηε δπλαηφηεηα ή ζα 

έρνπλ ιίγεο επθαηξίεο λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα δνπλ ζην πεδίν ηα φζα δηδάζθνληαη 

ζε πεηξακαηηθφ επίπεδν ζην «θιεηζηφ» ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ ή ηεο ηάμεο. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη γηα λα επηηεπρζεί ε ελ ιφγσ θαηεχζπλζε ηνπ Α.Π.., ζα πξέπεη ε εθ-
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παηδεπηηθή πνιηηηθή λα εζηηάζεη ζηελ παξνρή πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

ππνζηήξημεο ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο (βι. θεθάιαηα 2.4 θαη 2.3). 

 

 
 Φπζηθά (Σ΄ Γεκνηηθνχ)

12
  

    Οη βαζηθνί ζηφρνη θαη ζθνπνί ηνπ Α.Π.. γηα ην κάζεκα απηφ, είλαη νη ίδηνη κε 

απηνχο ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο ηεο Δ΄ ηάμεο (βι. σο άλσ).   

    πσο πξνθχπηεη θαη απφ ην βηβιίν ηνπ καζήκαηνο, ην κάζεκα απηφ απνηειεί 

ζπλέρεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ηεο Δ΄ Σάμεο αθνχ επεθηείλεη κέξνο ηεο ζεκαηνινγίαο ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ, ην κεγαιχηεξν φκσο ηκήκα ηεο χιεο αθηεξψλεηαη ζε ζέκαηα 

θπζηθνχ – αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο επεθηείλνληαο – εκβαζχλνληαο ηε ζεκα-

ηνινγία πνπ δηδάρηεθαλ νη καζεηέο/-ηξηεο ζην κάζεκα Μειέηεο Πεξηβάιινληνο θαη 

Γεσγξαθίαο ησλ πξνεγνχκελσλ ηάμεσλ, θαζψο θαη ζε επηκέξνπο ζέκαηα βηνινγίαο
13

, 

ρεκείαο, αλζξσπνινγίαο. Δίλαη επίζεο εκθαλέο φηη απνηειεί κεηαβαηηθφ κάζεκα 

πξνεηνηκάδνληαο νπζηαζηηθά ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο γηα ην Γπκλάζην φπνπ εθεί 

πιένλ δηδάζθνληαη ηα καζήκαηα Βηνινγία, Γεσινγία – Γεσγξαθία, Φπζηθή, Υεκεία. 

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ απνηειεί ην βαζηθφ ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην ην νπνίν πεξηέρεη κεζνδηθέο παξαηεξήζεηο θαη πεηξάκαηα, ελψ ην βηβιίν 

πεξηέρεη ζρεηηθά θείκελα ζεσξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη πξνηείλεηαη λα ην δηαβάδεη 

ν/ε καζεηήο/-ηξηα αθνχ έρεη νινθιεξψζεη ηελ εξεπλεηηθή δνπιεηά ζην Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ (ζει. 11 ζην βηβιίν Φπζηθά). 

ην κάζεκα απηφ δίλεηαη έκθαζε ζηε ζπδήηεζε πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ θαη 

θαηλνκέλσλ, ζηε ζχγθξηζε, αλαπηχζζνληαο θαη’ επέθηαζε ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ.  

 

    Σν κάζεκα απηφ (ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην κάζεκα Γεσγξαθία ηεο ίδηαο ηάμεο) ζα 

κπνξνχζε λα  ραξαθηεξηζηεί θαη σο κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ιφγσ ησλ 

πνιιψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζθέξεη ζε έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ 

                                                             
12

 ρνιηθφ βηβιίν ησλ Απνζηνιάθε Δ. Γ., Παλαγνπνχινπ Δ., άββα ., Σζαγιηψηε Ν., Παληαδή Γ., 

σηεξίνπ ., Σφιηα Β., Σζαγθνγέσξγα Α., Καιθάλε Γ.Θ. θαη Σεηξάδην Δξγαζηψλ ησλ ηδίσλ ζπγ-

γξαθέσλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, γηα πιήξε 

ζηνηρεία βι. Πεγέο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο. 

13
 ην βηβιίν Φπζηθά, θεθάιαην Εψα, ζειίδα 73, αλαθέξεηαη φηη: «Οξηζκέλα δψα, φπσο γηα πα-

ξάδεηγκα νη αξθνχδεο […] πέθηνπλ ζε ρεηκεξία λάξθε. Πέθηνπλ δειαδή ζε βαζχ χπλν κέρξη ηελ 

επφκελε άλνημε πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη μαλά». ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ ζειίδα 95 ππάξρεη ε ίδηα 

αλαθνξά. Ζ ίδηα αλαθνξά ππάξρεη θαη ζηε ζειίδα 109 ηνπ βηβιίνπ Βηνινγίαο Β΄ Γεληθνχ Λπθείνπ  

Γεληθήο Παηδείαο. 

Απηή ε πιεξνθνξία πνπ δίλεηαη είλαη αλαθξηβήο, δηφηη ε αξθνχδα πέθηεη ζε ρεηκέξην χπλν θαη φρη 

ρεηκεξία λάξθε, είλαη δψν νκνηφζεξκν κε ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηφο ηνπ, κηα άλνδνο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ελδέρεηαη λα δηαθφςεη ηνλ χπλν ηνπ θαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί πξηλ ηελ άλνημε. Χο 

παξάδεηγκα ρεηκεξίαο λάξθεο ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί θάπνην εξπεηφ ή ακθίβην, ζπλεπψο ζα πξέπεη 

λα γίλεη δηφξζσζε ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. 
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θπζηθνχ – αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο, ζε  

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Σαπηφρξνλα ν εξεπλεηηθφο, ζπλεξγαηηθφο ραξαθηήξαο 

ηνπ καζήκαηνο θαη νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θξηηηθήο ζθέςεο σο δηδαθηηθέο – 

κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, ελαξκνλίδνληαη κε ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο Πεξηβαι-

ινληηθήο Δθπαίδεπζεο. εκεηψλεηαη φκσο φηη ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ δελ παξέρεη 

ηφζεο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαηηθήο, βησκαηηθήο κάζεζεο φζεο έδηλε ην κάζεκα Με-

ιέηεο Πεξηβάιινληνο θαη Γεσγξαθίαο ησλ πξνεγνχκελσλ ηάμεσλ. 

 

    ρεηηθά κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηνπ Α.Π.. ηνπ καζήκαηνο απηνχ 

θαη ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο/ζηηο 

καζεηέο/-ηξηεο, ηζρχνπλ νη ίδηεο παξαηεξήζεηο κε ην αληίζηνηρν κάζεκα ηεο Δ΄ Γε-

κνηηθνχ (βι. σο άλσ). 

 

 

2.1.3   Ζ  Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηα καζήκαηα Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ 

Γπκλαζίνπ 

 

 

    ε απηφ ην θεθάιαην εμεηάδνληαη ηα καζήκαηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Γπκλα-

ζίνπ σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο/ 

ζηηο καζεηέο/-ηξηεο κέζσ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. 

     πσο πξνθχπηεη απφ ηηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ 

Δγθχθιην 102484/Γ2/26-06-2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016, ηα καζήκαηα ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ πνπ ζα δηδαρζνχλ γηα ην αλαθεξφκελν έηνο, είλαη: 

α) ην κάζεκα Γεσινγία – Γεσγξαθία, ην νπνίν δηδάζθεηαη ζηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε. 

β) ην κάζεκα Βηνινγία, ην νπνίν δηδάζθεηαη ζηελ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηάμε. 

γ) ην κάζεκα Φπζηθή, ην νπνίν δηδάζθεηαη ζηελ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηάμε. 

δ) ην κάζεκα Υεκεία, ην νπνίν δηδάζθεηαη ζηε Β΄ θαη Γ΄ ηάμε. 

    Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ καζήκαηα ζηα νπνία παξέρνληαη δπλαηφηεηεο πεξηβαι-

ινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ζεκεηψ-

λεηαη φηη θαη ηα καζήκαηα ησλ Μαζεκαηηθψλ, Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ηα 

νπνία δηδάζθνληαη απφ ηελ Α΄ έσο ηελ Γ΄ ηάμε ζρεηίδνληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε, ηα νπνία φκσο δελ εμεηάδνληαη παξαθάησ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλα-

θέξνληαη ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ 2.1.2. 
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Α. κάζεκα Γεσινγία – Γεσγξαθία  

 

 Γεσινγία – Γεσγξαθία (Α΄ Γπκλαζίνπ)
1
   

    πσο αλαθέξεηαη ζην Γ.Δ.Π.Π.. θαη ην Α.Π.. γηα ην κάζεκα Γεσινγία – 

Γεσγξαθία (Α΄ θαη Β΄ Γπκλαζίνπ), ιφγσ ηνπ φηη δελ ζπλερίδεηαη ζην Λχθεην, νη 

καζεηέο ηειεηψλνληαο ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα έρνπλ εμαζθαιίζεη 

έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

θαηαλννχλ, λα εξκελεχνπλ, λα αλαιχνπλ θαη λα δηαηππψλνπλ πξνηάζεηο – ιχζεηο ζε 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Οη εηδηθνί ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο  αθνξνχλ  ζηελ αλά-

πηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

(βι. Τ.Α. Φ.20/426/84240/Γ1/12-08-2003). 

πκπιεξσκαηηθά ηνπ σο άλσ ηζρχνληνο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ παξέρεηαη θαη ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ Γεσγξαθίαο Γπκλαζίνπ γηα ην «Νέν ρνιείν» (Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, 2011ζη· Τ.Α. 113722/Γ2/03-10-2011) κέζσ ηνπ νπνίνπ νη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξνχλ λα αληιήζνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία ηφζν γηα κεζφδνπο δηδαζθαιίαο φζν θαη 

ζρεηηθήο ζεκαηνινγίαο. Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο/ 

ηηο εθπαηδεπηηθνχο λα ζρεδηάδνπλ απνηειεζκαηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα θαη 

ελεξγέο θνηλφηεηεο κάζεζεο. 

    πσο πξνθχπηεη θαη απφ ην βηβιίν ηνπ καζήκαηνο, ην κάζεκα απηφ απνηειεί ζπ-

λέρεηα ησλ αληίζηνηρσλ ηεο Σ΄ θαη Δ΄ Γεκνηηθνχ αθνχ επεθηείλεη – εκπινπηίδεη 

κέξνο ηεο ζεκαηνινγίαο ηνπο (ζέκαηα παγθφζκηαο γεσγξαθίαο, ζέκαηα θπζηθνχ – 

αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο γηα ην ζχλνιν ηεο γεο, ζέκαηα αζηξνλνκίαο, ράξηεο), 

ελψ εηζάγεηαη θαη ζεκαηνινγία ζρεηηθή κε ηε γεσινγία. 

Σν κάζεκα παξέρεη πνιιέο πιεξνθνξίεο
2
, απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ησλ γλψζεσλ ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ, ζέηεη εξσηήκαηα – πξνβιεκαηηζκνχο ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο, 

δίλεηαη έκθαζε ζηε ζπδήηεζε πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ θαη ζηε ζχγθξηζε. 

                                                             
1
 ρνιηθφ βηβιίν ησλ Παπιφπνπινπ Κ., Γαιάλε Α. θαη Σεηξάδην Δξγαζηψλ ησλ ηδίσλ ζπγγξαθέσλ, 

φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, γηα πιήξε ζηνηρεία βι. 

Πεγέο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο. 

2
 ην ελ ιφγσ βηβιίν, θεθάιαην Γ5, ζειίδα 137, αλαθέξεηαη φηη ην θπηφ θξαγθνζπθηά εηζήρζε ζηα 

κέζα ηνπ 19νπ αηψλα απφ ηελ Αθξηθή. 

Απηή ε πιεξνθνξία είλαη αλαθξηβήο, ην θπηφ εηζήρζε ζηελ Δπξψπε θαη ζηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ 

απφ ην Μεμηθφ ηνλ 16ν αηψλα, απφ φπνπ είλαη θαη ε πεξηνρή θαηαγσγήο ηνπ θπηνχ. 

    Άιιεο αλαθξηβείο αλαθνξέο ζην ελ ιφγσ βηβιίν θαη ζην Σεηξάδην Δξγαζηψλ πνπ ην ζπλνδεχεη, 

είλαη: 

ην βηβιίν Γεσινγία – Γεσγξαθία Α΄ Γπκλαζίνπ ζηε ζειίδα 58, αλαθέξεηαη φηη ν πνηακφο Νείινο έρεη 

κήθνο 6.670 ρικ. θαη ν Μηζηζηπήο 6.215 ρικ., ελψ ζην Σεηξάδην Δξγαζηψλ ζηε ζειίδα 52 αλαθέξεηαη 

φηη ν Μηζηζηπήο έρεη κήθνο 5.971 ρικ.  (ην βηβιίν Γεσγξαθίαο ηεο Σ΄ Γεκνηηθνχ ζηε ζειίδα 53, 

αλαθέξεηαη φηη ν πνηακφο Νείινο έρεη κήθνο 6.669 ρικ. θαη ν Μηζηζηπήο 5.969 ρικ.).  

ην βηβιίν Γεσινγία – Γεσγξαθία Α΄ Γπκλαζίνπ ζηε ζειίδα 124, αλαθέξεηαη φηη ην χςνο ηνπ 

Έβεξεζη είλαη 8.848 κ., ελψ ζην Σεηξάδην Δξγαζηψλ ζηελ ζειίδα 50 αλαθέξεηαη φηη είλαη 8.850 κ. 
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Σν Σεηξάδην Δξγαζηψλ πνπ ζπλνδεχεη ην ελ ιφγσ βηβιίν, παξέρεη δπλαηφηεηεο ζπλεξ-

γαηηθήο, βησκαηηθήο κάζεζεο, δίλεηαη έκθαζε ζε δξαζηεξηφηεηεο (θαηαζθεπέο – 

καθέηεο – ράξηεο, παξνπζίαζε δεδνκέλσλ).  

 

    Σν κάζεκα απηφ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο, ιφγσ ησλ πνιιψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζθέξεη ζε έλα επξχ θάζκα ζε-

κάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ θπζηθνχ – αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, ηεο αιιειε-

πίδξαζεο κεηαμχ ηνπο, ζε πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Σαπηφρξνλα ν εξεπλεηηθφο, 

ζπλεξγαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο θαη νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θξηηηθήο 

ζθέςεο σο δηδαθηηθέο – κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, ελαξκνλίδνληαη κε ηνλ ηξφπν 

άζθεζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 

    Άιιεο δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

παξέρνληαη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο κέζσ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ησλ Πξν-

γξακκάησλ πνπδψλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, είλαη φηη ζε απηφ ην κάζεκα 

δίλεηαη έκθαζε ζηε ζπδήηεζε θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, νπφηε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ν/ε εθπαηδεπηηθφο αθηεξψλεη ρξφλν ζε ηέηνηνπ ηχπνπ δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζα 

δνζεί θαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο ηφζν λα θαηαλνήζνπλ ην πεξηε-

ρφκελν ηνπ καζήκαηνο, φζν θπξίσο λα ηνπο εληππσζνχλ αμίεο θαη ζηάζεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. πλεπψο ν/ε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα δψζεη βαξχηεηα 

ζε ηέηνηνπ ηχπνπ δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηφζν γηαηί ην κάζεκα δίλεη απηή ηε δπ-

λαηφηεηα, φζν θαη γηα ην φηη ζην Λχθεην δελ δηδάζθεηαη ην κάζεκα απηφ, ελψ ηα 

ζπλαθή καζήκαηα (θπζηθή, ρεκεία, θ.η.ι.) δελ παξέρνπλ ηφζν επξχ θάζκα θάιπςεο 

πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ. 

Χο πξνο ηηο αδπλακίεο πνπ πξνθχπηνπλ, παξαηεξείηαη φηη: 

α) ζρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ηεο χιεο, δελ θαιχπηεηαη ε γεληθή ζηνρνζεζία ησλ 

Α.Π.. φπνπ γίλεηαη ιφγνο φηη ζα πξέπεη λα πξνβάιιεηαη ην νπζηψδεο, ην ζεκαληηθφ 

θαη ην παηδαγσγηθά γφληκν, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε κεγάιε πνζφηεηα χιεο, νη επη-

θαιχςεηο θαη νη πεξηηηέο επαλαιήςεηο. πγθεθξηκέλα παξαηεξείηαη φηη ζηελ Δγθχ-

θιην 144958/Γ2/16-09-2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, αλαθέξνληαη γηα ην ελ ιφγσ 

κάζεκα, ηα θεθάιαηα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο απφ ην βηβιίν θαη ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ 

ηα νπνία αθαηξνχληαη, θάπνηνη απφ ηνπο ιφγνπο είλαη φηη ζέκαηα ηνπ Σεηξαδίνπ 

Δξγαζηψλ δελ ζπλδένληαη κε απηά ηνπ βηβιίνπ, θάπνηα ζέκαηα ήδε έρνπλ δηδαρζεί 

ζηε Σ΄ ηάμε Γεκνηηθνχ, ελψ θάπνηα ζέκαηα παξνπζηάδνπλ δχζθνιεο έλλνηεο. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ζε κηα λέα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ εγρεηξηδίσλ ηνπ καζήκαηνο ε 

χιε ζα πξέπεη λα είλαη πην άξηηα δνκεκέλε, έηζη ψζηε λα παξέρεη θαη δπλαηφηεηεο γηα 

επηπιένλ γλσζηηθέο πιεξνθνξίεο ή/θαη δξαζηεξηφηεηεο.  

β) ζηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Α.Π.. σο πξνο ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηνπ καζήκαηνο, 

γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ ζηε κεηαθίλεζε εθηφο ζρνιείνπ 

θαη ζηε δπζθνιία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ κηθξήο ειηθίαο, 

επηζεκαίλνληαο φηη ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππ’ φςηλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

Ζ ελ ιφγσ αλαθνξά θαίλεηαη λα είλαη άζηνρε, θαζψο δελ πξνάγεη ηελ αλάπηπμε δξα-

ζηεξηνηήησλ/δξάζεσλ εθηφο ηάμεο. Χο γλσζηφλ απφ ζρεηηθέο επηζηεκνληθέο έξεπλεο 

ε δηδαζθαιία εθηφο ηάμεο, ε ελεξγή, βησκαηηθή κάζεζε ζην πεδίν ζπκβάιιεη ζεηηθά 
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ζηε γλσζηηθή θαη ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. εκεηψλεηαη φηη κέζσ ησλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη ζρεηηθψλ βηβιίσλ γηα καζεηέο/ηξηεο Νεπηαγσγείνπ θαη 

Γεκνηηθνχ (κηθξφηεξεο ειηθίαο απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ηνπ Γπκλαζίνπ), ππάξρεη  

παξφηξπλζε γηα αλάπηπμε δηδαζθαιίαο, δξαζηεξηνηήησλ εθηφο ηάμεο (βι. θεθάιαηα 

2.1.1 θαη 2.1.2), άζρεηα αλ είλαη δεηνχκελν ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο ζηελ εθπαηδεπ-

ηηθή πξάμε.  

γ) ηέινο νη αλαθνξέο ζην θείκελν ηνπ Α.Π.. ζηελ απνπζία εηδηθεπκέλσλ θαζεγεηψλ 

γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ελ ιφγσ καζήκαηνο, ζην φηη ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 

γίλεηαη απφ θαζεγεηέο πνιιψλ εηδηθνηήησλ νη νπνίνη δελ είραλ δηδαρζεί ζρεηηθφ κά-

ζεκα ζηηο ζρνιέο ζηηο νπνίεο θνίηεζαλ θαη ε αλάγθε επηκφξθσζεο, δείρλνπλ ηα 

πξνβιήκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο πνπ ζα πξέπεη λα επηιπζνχλ. πλεπψο εθηφο 

ηεο επηκφξθσζεο πνπ πξνηείλεηαη ζην Α.Π.., ζα πξέπεη θαη νη ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο 

ζεηηθψλ επηζηεκψλ κε αληηθείκελα ζπνπδψλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ λα εληάμνπλ 

ζρεηηθά καζήκαηα ή ελφηεηεο, ζηα νπνία ζα εμεηάδνληαη επξχηεξα πεξηβαιινληηθά 

γλσζηηθά αληηθείκελα, ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα (βι.  θεθάιαην 2.3). 

 

 

 Γεσινγία – Γεσγξαθία (Β΄ Γπκλαζίνπ)
3
 

    Οη βαζηθνί ζηφρνη θαη ζθνπνί ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηνπ Α.Π.. γηα ην κάζεκα απηφ, 

είλαη ίδηνη κε απηνχο ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο ηεο A΄ ηάμεο (βι. σο άλσ).   

       πσο πξνθχπηεη απφ ην βηβιίν ηνπ καζήκαηνο, ε ζεκαηνινγία πνπ αλαπηχζζεηαη 

αθνξά ζέκαηα ραξηψλ, γεσινγίαο – γεσγξαθίαο, θπζηθνχ – αλζξσπνγελνχο πεξη-

βάιινληνο εζηηαζκέλα ζηελ πεξηνρή ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Διιάδαο. 

Σν κάζεκα παξέρεη πνιιέο πιεξνθνξίεο, απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ησλ γλψζεσλ ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ, ηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη αθνξνχλ θπξίσο ηελ εκπέδσζε ηεο δη-

δαζθφκελεο χιεο, δίλεηαη έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζε νκάδεο, 

ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

Σν Σεηξάδην Δξγαζηψλ πνπ ζπλνδεχεη ην ελ ιφγσ βηβιίν (ζε αληηζηνηρία κε ηηο ελφ-

ηεηεο ηνπ βηβιίνπ) βνεζάεη ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο λα εκπεδψζνπλ ηε δηδαζθφκελε 

χιε ηνπ βηβιίνπ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. 

 

    Σν κάζεκα απηφ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ιφγσ ησλ πνιιψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζθέξεη ζε έλα επξχ θάζκα 

ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ θπζηθνχ – αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, ηεο αιιε-

ιεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο, ζε πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Σαπηφρξνλα ν εξεπλε-

ηηθφο, ζπλεξγαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο σο δηδαθηηθέο – κεζνδνινγηθέο 

                                                             
3 ρνιηθφ βηβιίν ησλ Αζιαλίδε Α., Εαθεηξαθίδε Γ., Καιατηδήδε Γ. θαη Σεηξάδην Δξγαζηψλ ησλ ηδίσλ 

ζπγγξαθέσλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, γηα πιήξε 

ζηνηρεία βι. Πεγέο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο. 
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πξνζεγγίζεηο, ελαξκνλίδνληαη κε ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαί-

δεπζεο. 

    ρεηηθά κε ηηο δηαπηζηψζεηο γηα ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

παξέρνληαη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο κέζσ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ησλ Πξν-

γξακκάησλ πνπδψλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, ηζρχνπλ νη ίδηεο παξαηεξήζεηο κε 

ην αληίζηνηρν κάζεκα ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ (βι. σο άλσ), ζπκπιεξσκαηηθά ζεκεηψλεηαη 

φηη θαη ζε απηφ ην κάζεκα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηε δηάξζξσζε ηεο χιεο πνπ αθν-

ξνχλ θπξίσο επηθαιχςεηο χιεο κε ηε δηδαζθφκελε χιε θάπνησλ θεθαιαίσλ ηνπ 

βηβιίνπ λα έρεη δηδαρζεί ήδε απφ ηελ Δ΄ ηάμε Γεκνηηθνχ. 

 

Β. κάζεκα Βηνινγία  

 

 Βηνινγία (Α΄ Γπκλαζίνπ)
4
   

    πσο αλαθέξεηαη ζην Γ.Δ.Π.Π.. θαη ην Α.Π.. γηα ην κάζεκα Βηνινγίαο Γπ-

κλαζίνπ, νη καζεηέο ηειεηψλνληαο ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα έρνπλ 

εμαζθαιίζεη έλα επίπεδν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ψζηε λα είλαη εηο ζέζηλ λα θαηα-

λννχλ απηά πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπο, θαζψο 

θαη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θξίλνπλ, λα αμηνινγνχλ δεδνκέλα θαη σο πνιίηεο  λα 

θάλνπλ  ζπλεηδεηέο επηινγέο γηα ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο, αιιά θαη γηα ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Οη εηδηθνί ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο  αθνξνχλ  ζηελ αλάπηπμε ζε-

ηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ (βι. 

Τ.Α. 21072β/Γ2/28-02-2003). 

       πσο πξνθχπηεη απφ ην βηβιίν ηνπ καζήκαηνο, ην κάζεκα απηφ παξέρεη πνιιέο 

πιεξνθνξίεο, απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζε ζέκαηα 

βηνινγίαο, ε ζεκαηνινγία πνπ αλαπηχζζεηαη αθνξά βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ έκβησλ 

νξγαληζκψλ. 

ην βηβιίν απηφ ζπλνςίδνληαη γλψζεηο ζρεηηθά κε ηνπο έκβηνπο νξγαληζκνχο πνπ 

είραλ παξνπζηαζηεί δηάζπαξηεο ζε καζήκαηα ηνπ Γεκνηηθνχ (Μειέηεο Πεξηβάι-

ινληνο, Γεσγξαθίαο, Φπζηθά), είλαη εκθαλήο ν εκπινπηηζκφο ηεο χιεο θαη ν ζπζηε-

καηηθφο ηξφπνο πνπ αλαιχνληαη ηα ζρεηηθά ζέκαηα.  

Σν κάζεκα απηφ πξνεηνηκάδεη ηαπηφρξνλα ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο θαη γηα ηε δη-

δαζθαιία ηνπ καζήκαηνο απηνχ ζηηο επφκελεο ηάμεηο. 

Σν κάζεκα απηφ ζέηεη εξσηήκαηα πξνο ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο ηα νπνία απνζθνπνχλ 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο χιεο ηνπ βηβιίνπ, ελψ ππάξρνπλ θαη ιίγεο εξγαζίεο κέζσ ησλ 

νπνίσλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. (κάιηζηα  

                                                             
4
 ρνιηθφ βηβιίν ησλ Μαπξηθάθε Δ., Γθνχβξα Μ., Κακπνχξε Α., Σεηξάδην Δξγαζηψλ θαη Δξγα-
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ζηελ Δγθχθιην 144958/Γ2/16-09-2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, κε νδεγίεο γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ ζεηηθψλ καζεκάησλ ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016, αλαθέξεηαη φηη 

έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δσήο ζε ζρέζε κε ηνλ άλζξσπν, 

δεδνκέλνπ φηη νη καζεηέο ζηε δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο δελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα κειεηήζνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ). 

Σν Σεηξάδην Δξγαζηψλ θαη ν Δξγαζηεξηαθφο Οδεγφο πνπ ζπλνδεχεη ην ελ ιφγσ 

βηβιίν βνεζάεη ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο λα θαηαλνήζνπλ ζέκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη 

ζην βηβιίν, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο απνζθνπνχλ θπξίσο 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο χιεο ηνπ βηβιίνπ, ελψ κέζα απφ απηέο δίλνληαη δπλαηφηεηεο 

παξαηήξεζεο, ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη παξνπζίαζεο ησλ ε-

ξεπλψλ ηνπο. 

 

    ρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, παξαηεξείηαη φηη γεληθά 

ζην κάζεκα απηφ δελ επηθξαηεί ζεκαηνινγία ζρεηηδφκελε κε ην θπζηθφ – αλζξσ-

πνγελέο πεξηβάιινλ, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιή-

καηα. κσο νη θπζηθέο επηζηήκεο ζρεηίδνληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

θαη ε ζεκαηνινγία ηεο βηνινγίαο είλαη ρξήζηκε γηα λα αλαιπζνχλ επηζηεκνληθέο 

έλλνηεο ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα δνζνχλ ιχζεηο ζε 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Ο εξεπλεηηθφο, ζπλεξγαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ κα-

ζήκαηνο σο δηδαθηηθέο – κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, ελαξκνλίδνληαη κε ηνλ ηξφπν 

άζθεζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

    Αδπλακίεο ζηελ παξερφκελε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεη-

ξηδίσλ, ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, εληνπίδνληαη: 

α) ζρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ηεο χιεο, δελ θαιχπηεηαη ε γεληθή ζηνρνζεζία ησλ 

Α.Π.. φπνπ γίλεηαη ιφγνο φηη ζα πξέπεη λα πξνβάιιεηαη ην νπζηψδεο, ην ζεκαληηθφ 

θαη ην παηδαγσγηθά γφληκν, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε κεγάιε πνζφηεηα χιεο, νη επη-

θαιχςεηο θαη νη πεξηηηέο επαλαιήςεηο. πγθεθξηκέλα παξαηεξείηαη φηη ζηελ Δγθχ-

θιην 144958/Γ2/16-09-2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ην ελ ιφγσ κάζεκα, αλα-

θέξνληαη ηα θεθάιαηα ηα νπνία αθαηξνχληαη. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζε κηα λέα έθδνζε 

ηνπ βηβιίνπ ε χιε ζα πξέπεη λα είλαη πην άξηηα δνκεκέλε, έηζη ψζηε λα παξέρεη θαη 

δπλαηφηεηεο γηα επηπιένλ γλσζηηθέο πιεξνθνξίεο ή/θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

β) ε αλαθνξά ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π.. φηη νη επηζθέςεηο ζην πεξηβάιινλ γηα 

κειέηεο πεδίνπ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα επαιεζεχνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ζε πξαγ-

καηηθέο θαηαζηάζεηο ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη ζηελ ηάμε, θαζψο θαη ε αλα-

θνξά ζε ζπλεξγαζίεο κε θνξείο θαη εηδηθνχο γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγα-

ζηψλ νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζην λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο νινθιεξσκέλε άπνςε γηα 

ηα ζέκαηα πνπ αλαιχνπλ, παξακέλεη δεηνχκελν θαηά πφζνλ απηέο νη θαηεπζχλζεηο 

νηθεηνπνηνχληαη απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην ζρνιείν. εκεηψλεηαη φκσο φηη 

γηα λα επηηεπρζνχλ νη θαηεπζχλζεηο απηέο, ζα πξέπεη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή λα 

εζηηάζεη ζηελ παξνρή πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο ζηνπο/ζηηο 

εθπαηδεπηηθνχο (βι. θεθάιαηα 2.4 θαη 2.3). 
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 Βηνινγία (Β΄ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ)
5
   

    Οη βαζηθνί ζηφρνη θαη ζθνπνί ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηνπ Α.Π.. γηα ην κάζεκα απηφ, 

είλαη ίδηνη κε απηνχο ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο ηεο A΄ ηάμεο (βι. σο άλσ).   

πκπιεξσκαηηθά ηνπ σο άλσ ηζρχνληνο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ παξέρεηαη θαη ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ Βηνινγίαο Γ΄ ηάμεο Γπκλαζίνπ γηα ην «Νέν ρνιείν» (Παη-

δαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2012α· Τ.Α. 4609/Γ2/15/01/2014) κέζσ ηνπ νπνίνπ νη εθπαη-

δεπηηθνί κπνξνχλ λα αληιήζνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία ηφζν γηα κεζφδνπο δηδαζθαιίαο 

φζν θαη ζρεηηθήο ζεκαηνινγίαο. Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα βνε-

ζήζεη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο λα ζρεδηάδνπλ απνηειεζκαηηθά καζεζηαθά πεξη-

βάιινληα θαη ελεξγέο θνηλφηεηεο κάζεζεο. 

 

    Γηα ηελ ηάμε ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ δελ ππάξρεη ζρνιηθφ βηβιίν, νη καζεηέο/-ηξηεο 

δηδάζθνληαη θάπνηα θεθάιαηα απφ ην αληίζηνηρν βηβιίν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ (σο επα-

λάιεςε – επέθηαζε) θαη θάπνηα απφ ηεο επφκελεο ηάμεο (Γ΄ Γπκλαζίνπ). Γηα ηελ 

ηάμε ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ νη καζεηέο/-ηξηεο δηδάζθνληαη ηα ππφινηπα θεθάιαηα πνπ δελ 

δηδάρηεθαλ ζηε Β΄ ηάμε (βι. Δγθχθιην 144958/Γ2/16-09-2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παη-

δείαο). 

     πσο πξνθχπηεη θαη απφ ην βηβιίν ηνπ καζήκαηνο (Γ΄ Γπκλαζίνπ), ην κάζεκα 

απηφ απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ παξέρνληαο βαζηθέο 

γλψζεηο βηνινγίαο, επεθηείλνληαο ηε ζεκαηνινγία πνπ αλαπηχρζεθε ζην αληίζηνηρν 

βηβιίν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. Αλαιχνληαη πην ζχλζεηεο έλλνηεο ηεο βηνινγίαο (π.ρ. 

νηθνζπζηήκαηα), λένη θιάδνη ηεο βηνινγίαο (γελεηηθή κεραληθή, βηνηερλνινγία) θαη 

ζχγρξνλνη πξνβιεκαηηζκνί. 

Σν κάζεκα απηφ ζέηεη εξσηήκαηα πξνο ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο ηα νπνία απνζθνπνχλ 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηδαζθφκελεο χιεο ηνπ βηβιίνπ, ελψ ππάξρνπλ θαη εξγαζίεο 

κέζσ ησλ νπνίσλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα έξεπλα, αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο. 

Σν Σεηξάδην Δξγαζηψλ πνπ ζπλνδεχεη ην ελ ιφγσ βηβιίν κέζσ ησλ εξσηήζεσλ θαη 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ βνεζάεη θπξίσο ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο ζηελ εκπέδσζε ηεο 

δηδαζθφκελεο χιεο, νη δπλαηφηεηεο γηα αλάπηπμε νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη 

ιίγεο θαη αθνξνχλ θπξίσο ζέκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. 

Ο Δξγαζηεξηαθφο Οδεγφο πνπ ζπλνδεχεη ην ελ ιφγσ βηβιίν, βνεζάεη ηνπο/ηηο κα-

ζεηέο/-ηξηεο λα θαηαλνήζνπλ ηε δηδαζθφκελε χιε, ελψ ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα ζε ζέκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην 

βηβιίν. 

 

 

                                                             
5 ρνιηθφ βηβιίν ησλ Μαπξηθάθε Δ., Γθνχβξα Μ., Κακπνχξε Α., Σεηξάδην Δξγαζηψλ θαη Δξγα-

ζηεξηαθφο Οδεγφο ησλ ηδίσλ ζπγγξαθέσλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, γηα πιήξε ζηνηρεία βι. Πεγέο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο. 
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    Σν κάζεκα απηφ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ιφγσ ησλ πνιιψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζθέξεη ζε έλα επξχ θάζκα 

ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ θπζηθνχ – αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, ηεο αιιειε-

πίδξαζεο κεηαμχ ηνπο, ζε πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Σαπηφρξνλα ν εξεπλεηηθφο, 

ζπλεξγαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο θαη νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θξηηηθήο 

ζθέςεο σο δηδαθηηθέο – κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, ελαξκνλίδνληαη κε ηνλ ηξφπν 

άζθεζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

    ρεηηθά κε ηηο αδπλακίεο ζηελ παξερφκελε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ησλ ζρν-

ιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, 

ηζρχνπλ νη ίδηεο παξαηεξήζεηο κε ην αληίζηνηρν κάζεκα ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ (βι. σο 

άλσ), ζπκπιεξσκαηηθά ζεκεηψλεηαη φηη κε ηε λεφηεξε/ζπκπιεξσκαηηθή Δγθχθιην 

Φ3/10848/Γ4/25-01-2016 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, γλσζηνπνηείηαη πξνο ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο πνηεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζα δηεμάγνπλ ππνρξεσηηθά απφ ηνλ 

Δξγαζηεξηαθφ Οδεγφ ηνπ καζήκαηνο (γηα ηε Γ΄ ηάμε πξνθχπηνπλ επηπιένλ ππν-

ρξεσηηθέο αζθήζεηο). Δίλαη εκθαλέο φηη ζα ρξεηαζηεί αλαδηάηαμε/αλακφξθσζε ηεο 

δηδαθηηθήο χιεο ζε κειινληηθή έθδνζε βηβιίσλ γηα ηε Β΄ θαη Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

 

 

Γ. κάζεκα Φπζηθή  

 

 
 Ζ Φπζηθή κε πεηξάκαηα  (Α΄ Γπκλαζίνπ)

6
  

    πσο αλαθέξεηαη ζηνλ Πξφινγν ηνπ ελ ιφγσ βηβιίνπ, ν ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο 

είλαη ε νκαιή κεηάβαζε ησλ καζεηψλ απφ ηελ πεξηγξαθηθή πξνζέγγηζε ησλ θπζηθψλ 

ελλνηψλ θαη ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ησλ καζεκάησλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ, ζηελ απζηεξφηεξε θαη πνζνηηθή πξνζέγγηζή ηνπο σο θπζηθά κεγέζε θαη 

θπζηθέο δηαδηθαζίεο ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα θπζηθήο ζην Γπκλάζην. Δηδηθφηεξα 

επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ θαη ε απφθηεζε ζρε-

ηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζην αληηθείκελν ηεο θπζηθήο. 

 

    πσο πξνθχπηεη απφ ην βηβιίν ηνπ καζήκαηνο, ην κάζεκα απηφ απνηειεί ζπλέρεηα 

ησλ αληίζηνηρσλ βηβιίσλ ηεο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ, σο πξνο ηε ζε-

καηνινγία παξαηεξείηαη φηη νκνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ην αληίζηνηρν ηεο Δ΄ ηάμεο ζην 

νπνίν δηλφηαλ έκθαζε ζε πεηξάκαηα θαη ήηαλ νπζηαζηηθά κάζεκα θπζηθήο.  

Δίλαη εκθαλέο φηη ζην κάζεκα απηφ δίλεηαη έκθαζε ζηελ έξεπλα, δηαηππψλνληαη 

ππνζέζεηο θαη κε πεηξάκαηα θαη κεζνδηθέο παξαηεξήζεηο νη καζεηέο/-ηξηεο θαινχληαη 

λα ειέγμνπλ ηελ νξζφηεηα ησλ ππνζέζεσλ ηνπο θαηαιήγνληαο ζε ζπκπεξάζκαηα θαη 

                                                             
6
 ρνιηθφ βηβιίν ησλ Καιθάλε Γ. Θ., Γθηθνπνχινπ Ο., Καπφηε Δ., Γνπζφπνπινπ Γ., Παηξηλφπνπινπ 

Μ., Σζάθσλα Π., Γεκεηξηάδε Π., Παπαηζίκπα Λ., Μηηδήζξα Κ., Καπφγηαλλε Α., σηεξφπνπιν Γ. Η., 

Πνιίηε ., Απνζηνιάθε Δ. Γ., Παλαγνπνχινπ Δ., άββα ., Σζαγιηψηε Ν., Παληαδή Γ., σηεξίνπ ., 

Σφιηα Β., Σζαγθνγέσξγα Α., φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, γηα πιήξε ζηνηρεία βι. Πεγέο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο. 
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λα κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζε γεληθεχζεηο. Σν κάζεκα απηφ απνηειεί ζηελ νπζία 

έλα εξγαζηεξηαθφ κάζεκα. 

Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο φηη ην ελ ιφγσ κάζεκα ππνζηεξίδεηαη απφ ηε ζπγγξαθηθή 

νκάδα κε αλαξηήζεηο ζρεηηθψλ ζεκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλν δηαδηθηπαθφ ηφπν. 

 

    ρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, παξαηεξείηαη φηη γεληθά 

ζην κάζεκα απηφ δελ επηθξαηεί ζεκαηνινγία ζρεηηδφκελε κε ην θπζηθφ – αλζξσπν-

γελέο πεξηβάιινλ, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 

κσο νη θπζηθέο επηζηήκεο ζρεηίδνληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ε 

ζεκαηνινγία ηεο θπζηθήο είλαη ρξήζηκε γηα λα αλαιπζνχλ επηζηεκνληθέο έλλνηεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, γηα λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα δνζνχλ ιχζεηο ζε πεξηβαι-

ινληηθά πξνβιήκαηα. Ο εξεπλεηηθφο, ζπλεξγαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο σο 

δηδαθηηθέο – κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, ελαξκνλίδνληαη κε ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 

    Άιιεο δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

παξέρνληαη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο κέζσ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ησλ Πξν-

γξακκάησλ πνπδψλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, είλαη νη εμήο: 

α) φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πξφινγν ηνπ καζήκαηνο, ην βηβιίν απηφ γξάθηεθε ζε 

ζχληνκν ρξφλν, κε ζηφρν λα πξνθχςεη ζρνιηθφ βηβιίν θπζηθήο ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ ην 

νπνίν ζα απνηεινχζε κεηαβαηηθφ κάζεκα θπζηθήο κεηαμχ Γεκνηηθνχ θαη Γπκλαζίνπ. 

ην ζεκείν απηφ ζεκεηψλεηαη φηη γηα ην κάζεκα απηφ δελ ππάξρεη Α.Π.., νη ζθνπνί/ 

ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο (φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πξφινγν ηνπ καζήκαηνο) γξάθηεθαλ 

απφ ηε ζπγγξαθηθή νκάδα ηνπ βηβιίνπ, κε βάζε φκσο φζα αλαθέξζεθαλ ζην θε-

θάιαην 2.1, ε αλάπηπμε Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ απνηειεί έλαλ βαζηθφ ηνκέα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κηαο ρψξαο θαη ε ζηνρνζεζία ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ 

ηα αξκφδηα φξγαλα άζθεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

β) παξαηεξείηαη φηη ελψ ην κάζεκα είλαη θαηεμνρήλ εξγαζηεξηαθφ – εξεπλεηηθφ, δελ 

ππάξρεη αλαθνξά ζην ζρνιηθφ βηβιίν γηα κειέηεο ζην πεδίν πνπ ζα έδηλαλ επηπιένλ 

δπλαηφηεηεο βησκαηηθήο κάζεζεο ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο, ελψ ζεκεηψλεηαη φηη ζην 

Γ.Δ.Π.Π.. γίλεηαη αλαθνξά ζηελ απφθηεζε ηθαλφηεηαο γηα ηελ επίιπζε θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη, ελψ 

επίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπλεξγαζίεο κε θνξείο θαη εηδηθνχο γηα ζπιινγή θαη 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. Θα κπνξνχζε ην κάζεκα λα εληζρπζεί κε πξνηεηλφκελεο 

δξάζεηο/δξαζηεξηφηεηεο ζην πεδίν, κέζσ ζρεηηθήο εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παη-

δείαο. 

 

 

 Φπζηθή (Β΄ Γπκλαζίνπ)
7
  

                                                             
7
 ρνιηθφ βηβιίν ησλ Αλησλίνπ Ν., Γεκεηξηάδε Π., Κακπνχξε Κ., Παπακηράιε Κ., Παπαηζίκπα Λ., 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ θαη Δξγαζηεξηαθφο Οδεγφο ησλ ηδίσλ ζπγγξαθέσλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην 

ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, γηα πιήξε ζηνηρεία βι. Πεγέο ηνπ παξφληνο 

πνλήκαηνο. 
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    πσο αλαθέξεηαη ζην Γ.Δ.Π.Π.. θαη ην Α.Π.. γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ζην 

Γπκλάζην, έρεη σο ζθνπφ λα ζπκβάιιεη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ζε-

σξίεο, λφκνπο θαη αξρέο πνπ αθνξνχλ ηε θπζηθή επηζηήκε, ψζηε νη καζεηέο λα είλαη 

ηθαλνί λα πεξηγξάθνπλ θαη λα εξκελεχνπλ κε εληαίν θαη απιφ ηξφπν ηα θπζηθά θαη-

λφκελα. Οη εηδηθνί ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ 

θαη ζπκπεξηθνξψλ, ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ (βι. Τ.Α. 21072β/ Γ2/ 

28-02-2003). 

πκπιεξσκαηηθά ηνπ σο άλσ ηζρχνληνο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ παξέρεηαη θαη ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ Φπζηθήο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο Γπκλαζίνπ γηα ην «Νέν ρνιείν» 

(Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2012β· Τ.Α. 4609/Γ2/15/01/2014) κέζσ ηνπ νπνίνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αληιήζνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία ηφζν γηα κεζφδνπο δηδα-

ζθαιίαο φζν θαη ζρεηηθήο ζεκαηνινγίαο. Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη 

λα βνεζήζεη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο λα ζρεδηάδνπλ απνηειεζκαηηθά καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα θαη ελεξγέο θνηλφηεηεο κάζεζεο. 

   πσο πξνθχπηεη θαη απφ ην βηβιίν ηνπ καζήκαηνο, ε ζεκαηνινγία ηνπ βηβιίνπ 

απηνχ αθνξά ζέκαηα ηεο θπζηθήο επηζηήκεο, πεξηέρεη δπν ελφηεηεο (κεραληθή θαη 

ζεξκφηεηα) νη νπνίεο αλαιχνληαη δηεμνδηθά, δίλνληαη πνιιά παξαδείγκαηα κε ζηφρν 

νη καζεηέο/-ηξηεο λα θαηαλνήζνπλ θπζηθέο έλλνηεο θαη λα αληηιεθζνχλ ηα θπζηθά 

θαηλφκελα. 

Οη αζθήζεηο, εξσηήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ βηβιίνπ απνζθνπνχλ ζηελ θαηα-

λφεζε ηεο δηδαζθφκελεο χιεο.  

Ο Δξγαζηεξηαθφο Οδεγφο θαη ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην θπξίσο 

βηβιίν, πεξηέρνπλ αζθήζεηο θαη πεηξάκαηα ζρεηηθά κε ηε ζεκαηνινγία πνπ αλα-

πηχζζεηαη ζην βηβιίν θαη απνζθνπνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηδαζθφκελεο χιεο, ελψ 

παξέρνπλ θαη δπλαηφηεηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. 

 

    ρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, παξαηεξείηαη φηη γεληθά 

ζην κάζεκα απηφ δελ επηθξαηεί ζεκαηνινγία ζρεηηδφκελε κε ην θπζηθφ – αλζξσπν-

γελέο πεξηβάιινλ, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 

κσο νη θπζηθέο επηζηήκεο ζρεηίδνληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ε 

ζεκαηνινγία ηεο θπζηθήο είλαη ρξήζηκε γηα λα αλαιπζνχλ επηζηεκνληθέο έλλνηεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, γηα λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα δνζνχλ ιχζεηο ζε πεξηβαι-

ινληηθά πξνβιήκαηα. Ο εξεπλεηηθφο, ζπλεξγαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο θαη 

νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θξηηηθήο ζθέςεο σο δηδαθηηθέο – κεζνδνινγηθέο πξν-

ζεγγίζεηο, ελαξκνλίδνληαη κε ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 

    Άιιεο δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

παξέρνληαη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο κέζσ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ησλ Πξν-

γξακκάησλ πνπδψλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, είλαη νη εμήο: 

α) ζρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ηεο χιεο ηνπ βηβιίνπ, δελ θαιχπηεηαη ε γεληθή ζην-

ρνζεζία ησλ Α.Π.. φπνπ γίλεηαη ιφγνο φηη ζα πξέπεη λα πξνβάιιεηαη ην νπζηψδεο, ην 

ζεκαληηθφ θαη ην παηδαγσγηθά γφληκν, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε κεγάιε πνζφηεηα 

χιεο, νη επηθαιχςεηο θαη νη πεξηηηέο επαλαιήςεηο. πγθεθξηκέλα παξαηεξείηαη φηη 
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ζηελ Δγθχθιην 144958/Γ2/16-09-2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ην ελ ιφγσ 

κάζεκα, αλαθέξνληαη ηα θεθάιαηα ηα νπνία αθαηξνχληαη, ιφγσ ηνπ φηη θάπνηα απφ 

απηά ζα δηδαρζνχλ ζηελ Α΄ Λπθείνπ, ελψ θάπνηα άιια ζέκαηα – έλλνηεο παξνπ-

ζηάδνπλ αζάθεηα. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζε κηα λέα έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ε χιε ζα πξέπεη 

λα είλαη πην άξηηα δνκεκέλε, έηζη ψζηε λα παξέρεη θαη δπλαηφηεηεο γηα επηπιένλ 

γλσζηηθέο πιεξνθνξίεο ή/θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

β) δελ δίλνληαη δπλαηφηεηεο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ ζην  

θπζηθφ πεξηβάιινλ, εηδηθά ν Δξγαζηεξηαθφο Οδεγφο πεξηέρεη αζθήζεηο – πεηξάκαηα 

γηα δηεμαγσγή εληφο ηάμεο, ελψ ζεκεηψλεηαη φηη ζην Α.Π.. αλαθέξεηαη φηη ν Δξγα-

ζηεξηαθφο Οδεγφο ζα πξέπεη φπνπ είλαη απαξαίηεην λα πεξηιακβάλεη θαη ηέηνηεο 

δπλαηφηεηεο. Σέινο νη αζθήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηα βηβιία, δελ δίλνπλ ηε δπλα-

ηφηεηα γηα αλάπηπμε επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη 

θνξέσλ θαη εηδηθψλ γηα ζπιινγή θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, φπσο πξνηείλεηαη ζην 

Α.Π.. 

 

 

 Φπζηθή (Γ΄ Γπκλαζίνπ)
8
  

    Οη βαζηθνί ζηφρνη θαη ζθνπνί ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηνπ Α.Π.. γηα ην κάζεκα απηφ, 

είλαη ίδηνη κε απηνχο ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο ηεο Β΄ ηάμεο (βι. σο άλσ).   

   πσο πξνθχπηεη θαη απφ ην βηβιίν ηνπ καζήκαηνο, ε ζεκαηνινγία ηνπ βηβιίνπ 

απηνχ αθνξά ζέκαηα θπζηθήο επηζηήκεο, πεξηέρεη ηέζζεξηο ελφηεηεο (ειεθηξηζκφο, 

κεραληθά θχκαηα – ηαιαληψζεηο, νπηηθή, ππξεληθά θαηλφκελα – ππξήλαο) νη νπνίεο 

αλαιχνληαη δηεμνδηθά, δίλνληαη πνιιά παξαδείγκαηα κε ζηφρν νη καζεηέο/-ηξηεο λα 

θαηαλνήζνπλ θπζηθέο έλλνηεο θαη λα αληηιεθζνχλ ηα θπζηθά θαηλφκελα.  

Οη αζθήζεηο, εξσηήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ βηβιίνπ απνζθνπνχλ ζηελ θα-

ηαλφεζε ηεο δηδαζθφκελεο χιεο. 

Ο Δξγαζηεξηαθφο Οδεγφο θαη ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην θπξίσο 

βηβιίν, πεξηέρνπλ αζθήζεηο θαη πεηξάκαηα κέξνο ηεο ζεκαηνινγίαο πνπ αλαπηχζζεηαη 

ζην βηβιίν θαη απνζθνπνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηδαζθφκελεο  χιεο, ελψ παξέρνπλ 

θαη δπλαηφηεηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. 

    ρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, παξαηεξείηαη φηη γεληθά 

ζην κάζεκα απηφ δελ επηθξαηεί ζεκαηνινγία ζρεηηδφκελε κε ην θπζηθφ – αλζξσπν-

γελέο πεξηβάιινλ, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 

κσο νη θπζηθέο επηζηήκεο ζρεηίδνληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ε 

ζεκαηνινγία ηεο θπζηθήο είλαη ρξήζηκε γηα λα αλαιπζνχλ επηζηεκνληθέο έλλνηεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, γηα λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα δνζνχλ ιχζεηο ζε πεξηβαι-

ινληηθά πξνβιήκαηα. Ο εξεπλεηηθφο, ζπλεξγαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο θαη 

                                                             
8
 ρνιηθφ βηβιίν ησλ Αλησλίνπ Ν., Γεκεηξηάδε Π., Κακπνχξε Κ., Παπακηράιε Κ., Παπαηζίκπα Λ., 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ θαη Δξγαζηεξηαθφο Οδεγφο ησλ ηδίσλ ζπγγξαθέσλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην 

ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, γηα πιήξε ζηνηρεία βι. Πεγέο ηνπ παξφληνο 

πνλήκαηνο. 
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νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θξηηηθήο ζθέςεο σο δηδαθηηθέο – κεζνδνινγηθέο πξν-

ζεγγίζεηο, ελαξκνλίδνληαη κε ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

    ρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο/ 

ζηηο καζεηέο/-ηξηεο κέζσ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, ηζρχνπλ νη ίδηεο παξαηεξήζεηο κε ην αληίζηνηρν κά-

ζεκα ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ (βι. σο άλσ), ζπκπιεξσκαηηθά ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη 

θαη ζε απηφ ην κάζεκα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηε δηάξζξσζε ηεο χιεο ηνπ βηβιίνπ 

πνπ αθνξνχλ θπξίσο επηθαιχςεηο χιεο, κε ηε δηδαθηηθή χιε θάπνησλ θεθαιαίσλ λα 

δηδάζθεηαη ζε επφκελε ηάμε (Β΄ Λπθείνπ), ελψ αθαηξείηαη θαη κέξνο ηεο χιεο ηνπ ελ 

ιφγσ καζήκαηνο θαζφηη έρεη αθαηξεζεί πξναπαηηνχκελε γλψζε απφ ην αληίζηνηρν 

κάζεκα ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. 

 

 

Γ. κάζεκα Υεκεία  

 

 Υεκεία (Β΄ Γπκλαζίνπ)
9
  

    πσο αλαθέξεηαη ζην Α.Π.. γηα ην κάζεκα ηεο Υεκείαο ζην Γπκλάζην, έρεη σο 

ζθνπφ λα ζπκβάιιεη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ζεσξίεο, λφκνπο θαη αξρέο 

πνπ αθνξνχλ ηε ρεκεία, ψζηε νη καζεηέο λα είλαη ηθαλνί λα εξκελεχνπλ θαη λα 

πξνβιέπνπλ δηάθνξα ρεκηθά θαηλφκελα. Οη εηδηθνί ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο  αθνξνχλ 

ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ (βι. Τ.Α. 21072β/Γ2/28-02-2003). 

πκπιεξσκαηηθά ηνπ σο άλσ ηζρχνληνο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ παξέρεηαη θαη ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ Υεκείαο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο Γπκλαζίνπ γηα ην «Νέν ρνιείν» 

(Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2012γ· Τ.Α. 4609/Γ2/15/01/2014) κέζσ ηνπ νπνίνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αληιήζνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία ηφζν γηα κεζφδνπο δηδα-

ζθαιίαο φζν θαη ζρεηηθήο ζεκαηνινγίαο. Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη 

λα βνεζήζεη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο λα ζρεδηάδνπλ απνηειεζκαηηθά καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα θαη ελεξγέο θνηλφηεηεο κάζεζεο. 

   πσο πξνθχπηεη θαη απφ ην βηβιίν ηνπ καζήκαηνο, ην κάζεκα απηφ εηζάγεη ηνπο/ηηο 

καζεηέο/-ηξηεο ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο ρεκείαο παξέρνληαο βαζηθέο γλψζεηο 

ρεκείαο, απηφ επηρεηξείηαη κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ηξηψλ βαζηθψλ ζεκαηηθψλ ελν-

ηήησλ (λεξφ, αέξαο, έδαθνο), νη νπνίεο εμεηάδνληαη ηφζν απφ ηε ζθνπηά ηεο ρεκείαο 

κέζσ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ ελψ ζπλδένληαη θαη κε γλσζηηθά αληηθείκελα 

                                                             
9
 ρνιηθφ βηβιίν ησλ Αβξακηψηε ., Αγγειφπνπινπ Β., Καπειψλε Γ., ηληγάιηα Π., παληίδε Γ., 

Σξηθαιίηε Α., Φίινπ Γ., Σεηξάδην Δξγαζηψλ θαη Δξγαζηεξηαθφο Οδεγφο ησλ ηδίσλ ζπγγξαθέσλ, φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ην ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, γηα πιήξε ζηνηρεία βι. Πεγέο 

ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο. 
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άιισλ ζπλαθψλ επηζηεκψλ, απνθηψληαο νη καζεηέο/-ηξηεο νινθιεξσκέλε άπνςε γηα 

ηα εμεηαδφκελα ζέκαηα.   

Σν κάζεκα απηφ είλαη θαη ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ, δίλεη έκθαζε ζηελ παξα-

ηήξεζε θαη ηε ζχγθξηζε.  

Ο Δξγαζηεξηαθφο Οδεγφο θαη ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην θπξίσο 

βηβιίν, πεξηέρνπλ αζθήζεηο θαη πεηξάκαηα θαη απνζθνπνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

δηδαζθφκελεο χιεο, ελψ παξέρνπλ θαη δπλαηφηεηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ κα-

ζεηψλ/-ηξηψλ. 

 

    Σν κάζεκα απηφ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ιφγσ ησλ ζπζρεηηζκψλ κε γλσζηηθά αληηθείκελα ζπλαθψλ επηζηεκψλ 

θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζθέξεη ζε έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ 

θπζηθνχ – αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο, ζε 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Σαπηφρξνλα ν εξεπλεηηθφο, ζπλεξγαηηθφο ραξαθηήξαο 

ηνπ καζήκαηνο σο δηδαθηηθέο – κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, ελαξκνλίδνληαη κε ηνλ 

ηξφπν άζθεζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

    Αδπλακίεο ζηελ παξερφκελε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεη-

ξηδίσλ, ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, είλαη: 

α) παξέρνληαη ειάρηζηεο δπλαηφηεηεο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ 

ζην πεδίν, ελψ είλαη δεηνχκελν θαη θαηά πφζνλ απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο/ 

ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην ζρνιείν. Θα κπνξνχζε ην κάζεκα λα εληζρπζεί κε πξνηεη-

λφκελεο δξάζεηο/δξαζηεξηφηεηεο ζην πεδίν κέζσ ζρεηηθήο εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο. 

β) ζρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ηεο χιεο ηνπ βηβιίνπ (βάζεη ηεο Δγθπθιίνπ 144958/ 

Γ2/16-09-2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο) πξνηείλεηαη λα δηδαρζνχλ θάπνηα απφ ηα 

θεθάιαηα, ζπλεπψο ππάξρεη αδπλακία θάιπςεο ηεο γεληθήο ζηνρνζεζίαο ησλ Πξν-

γξακκάησλ πνπδψλ γηα ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ηεο ζεκαηνινγίαο. 

 

 

 Υεκεία (Γ΄ Γπκλαζίνπ)
10

  

    Οη βαζηθνί ζηφρνη θαη ζθνπνί ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηνπ Α.Π.. γηα ην κάζεκα απηφ, 

είλαη ίδηνη κε απηνχο ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο ηεο Β΄ ηάμεο (βι. σο άλσ).   

   πσο πξνθχπηεη θαη απφ ην βηβιίν ηνπ καζήκαηνο, ην κάζεκα απηφ απνηειεί ζπ-

λέρεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ παξέρνληαο βαζηθέο γλψζεηο ρεκείαο, απηφ 

επηρεηξείηαη κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ηξηψλ βαζηθψλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ (νμέα – 

βάζεηο – άιαηα, ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ – ζηνηρεία κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ,  

ρεκεία ηνπ άλζξαθα), νη νπνίεο εμεηάδνληαη ηφζν απφ ηε ζθνπηά ηεο ρεκείαο κέζσ 

εξγαζηεξηαθψλ παξαδεηγκάησλ, ελψ ζπλδένληαη θαη κε γλσζηηθά αληηθείκελα άιισλ 
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 ρνιηθφ βηβιίν ησλ Θενδσξφπνπινπ Π., Παπαζενθάλνπο Π., ηδέξε Φ., Σεηξάδην Δξγαζηψλ θαη 

Δξγαζηεξηαθφο Οδεγφο ησλ ηδίσλ ζπγγξαθέσλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν 
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ζπλαθψλ επηζηεκψλ, απνθηψληαο νη καζεηέο/-ηξηεο νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηα 

εμεηαδφκελα ζέκαηα.   

Σν κάζεκα απηφ είλαη θαη ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ, νη εξσηήζεηο – αζθήζεηο πνπ 

ηίζεληαη απνζθνπνχλ θπξίσο ηελ εκπέδσζε ηεο δηδαζθφκελεο χιεο, νη δξαζηεξηφ-

ηεηεο δίλνπλ δπλαηφηεηεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο. 

Ο Δξγαζηεξηαθφο Οδεγφο θαη ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην θπξίσο 

βηβιίν, πεξηέρνπλ αζθήζεηο θαη πεηξάκαηα θαη απνζθνπνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο δη-

δαζθφκελεο χιεο, ελψ παξέρνπλ θαη δπλαηφηεηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ κα-

ζεηψλ/-ηξηψλ, εηδηθά ζην Σεηξάδην Δξγαζηψλ νη δξαζηεξηφηεηεο δίλνπλ δπλαηφηεηεο 

γηα έξεπλα, ζπλεξγαζίεο καζεηψλ/-ηξηψλ, επηθνηλσλία κε θνξείο γηα αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ. 

 

    Σν κάζεκα απηφ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο  ιφγσ ησλ ζπζρεηηζκψλ κε γλσζηηθά αληηθείκελα ζπλαθψλ επηζηεκψλ 

θαη ησλ  πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζθέξεη ζε έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ 

θπζηθνχ – αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο, ζε 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Σαπηφρξνλα ν εξεπλεηηθφο, ζπλεξγαηηθφο ραξαθηήξαο 

ηνπ καζήκαηνο σο δηδαθηηθέο – κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, ελαξκνλίδνληαη κε ηνλ 

ηξφπν άζθεζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 

    Αδπλακίεο ζηελ παξερφκελε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεη-

ξηδίσλ, ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, είλαη: 

α) νη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξέρνπλ δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε 

θνξείο θαη εηδηθνχο, είλαη δεηνχκελν θαηά πφζνλ αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο/ηηο εθπαη-

δεπηηθνχο θαη ην ζρνιείν.  

β) ζρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ηεο χιεο ηνπ βηβιίνπ (βάζεη ηεο Δγθπθιίνπ 144958/ 

Γ2/16-09-2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο) πξνηείλεηαη λα δηδαρζνχλ θάπνηα απφ ηα 

θεθάιαηα, ζπλεπψο ππάξρεη αδπλακία θάιπςεο ηεο γεληθήο ζηνρνζεζίαο ησλ Πξν-

γξακκάησλ πνπδψλ γηα ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ηεο ζεκαηνινγίαο. 

 

 

 

2.1.4   Ζ  Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηα καζήκαηα Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ 

Γεληθνύ Λπθείνπ 

  

 

    ε απηφ ην θεθάιαην εμεηάδνληαη ηα καζήκαηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ γεληθήο παη-

δείαο
1
 ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο 

                                                             
1
 ηε Β΄ θαη Γ΄ Λπθείνπ ππάξρνπλ καζήκαηα θαηεπζχλζεσλ, είλαη πξνθαλέο φηη νη καζεηέο/-ηξηεο πνπ 

αθνινπζνχλ ζεηηθέο ζπνπδέο έρνπλ επηπιένλ πεγέο πιεξνθφξεζεο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην πεξη-

βάιινλ, δελ εμεηάδνληαη φκσο ζην παξφλ πφλεκα ηα ελ ιφγσ καζήκαηα θαζφηη απηφ επηθεληξψλεηαη 

ζηα ζρεηηθά καζήκαηα ηεο γεληθήο παηδείαο πνπ παξέρνληαη ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. 
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πνπ παξέρνληαη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο κέζσ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ησλ Πξν-

γξακκάησλ πνπδψλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. 

     πσο πξνθχπηεη απφ ηηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ 

Δγθχθιην 102484/Γ2/26-06-2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016, ηα καζήκαηα Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ γεληθήο παηδείαο πνπ ζα δηδαρζνχλ γηα ην αλαθεξφκελν έηνο, είλαη: 

α) ην κάζεκα Βηνινγία, ην νπνίν δηδάζθεηαη ζηελ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηάμε.  

β) ην κάζεκα Φπζηθή, ην νπνίν δηδάζθεηαη ζηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε. 

γ) ην κάζεκα Υεκεία, ην νπνίν δηδάζθεηαη ζηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε. 

δ) ην κάζεκα (επηινγήο) Γεσινγία θαη Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ, ην νπνίν δη-

δάζθεηαη ζηελ Α΄ ηάμε.  

 

    Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ καζήκαηα ζηα νπνία παξέρνληαη δπλαηφηεηεο πεξηβαι-

ινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ζεκεηψ-

λεηαη φηη θαη ηα καζήκαηα ησλ Μαζεκαηηθψλ (άιγεβξα – γεσκεηξία) ζηελ Α΄ θαη Β΄ 

ηάμε, Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο ζηε Γ΄ ηάμε, Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο 

Δπηζηήκεο ησλ Ζ/Τ ζηε Β΄ ηάμε, ζρεηίδνληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ηα 

νπνία φκσο δελ εμεηάδνληαη παξαθάησ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αξρή 

ηνπ θεθαιαίνπ 2.1.2. 

 

Α. κάζεκα Βηνινγία   

 

 Βηνινγία  (Α΄  Γεληθνχ Λπθείνπ)
2
  

   πσο πξνθχπηεη απφ ην βηβιίν ηνπ καζήκαηνο, ην κάζεκα απηφ απνηειεί ζπλέρεηα 

ηνπ αληίζηνηρνπ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ εκπινπηίδνληαο ηε ζεκαηνινγία πνπ είρε αλα-

πηπρζεί ζε απηφ, ε νπνία αθνξνχζε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ, 

είλαη φκσο εζηηαζκέλε κφλν ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. 

Οη εξσηήζεηο ηνπ βηβιίνπ απνζθνπνχλ ζηελ εκπέδσζε ηεο δηδαζθφκελεο χιεο, νη 

πξναηξεηηθέο εξγαζίεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ζπδήηεζε ζεκάησλ θαη αλάπηπμε 

θξηηηθήο ζθέςεο. 

Οη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο απνζθνπνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηδαζθφκελεο χιεο, 

ελψ παξέρνπλ θαη δπλαηφηεηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. 

 

                                                             
2
 ρνιηθφ βηβιίν ησλ Καζηνξίλε Α., Κσζηάθε - Απνζηνινπνχινπ Μ., Μπαξψλα - Μάκαιε Φ., 

Πεξάθε Β., Πηαιφγινπ Π., φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παη-

δείαο, γηα πιήξε ζηνηρεία βι. Πεγέο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο. 
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    ρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, παξαηεξείηαη φηη γεληθά 

ζην κάζεκα απηφ δελ επηθξαηεί ζεκαηνινγία ζρεηηδφκελε κε ην θπζηθφ – αλζξσ-

πνγελέο πεξηβάιινλ, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιή-

καηα. κσο νη θπζηθέο επηζηήκεο ζρεηίδνληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

θαη ε ζεκαηνινγία ηεο βηνινγίαο είλαη ρξήζηκε γηα λα αλαιπζνχλ επηζηεκνληθέο 

έλλνηεο ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα δνζνχλ ιχζεηο ζε 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Ο εξεπλεηηθφο, ζπλεξγαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ καζή-

καηνο θαη νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θξηηηθήο ζθέςεο σο δηδαθηηθέο – κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο κέζνδνη, ελαξκνλίδνληαη κε ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο. 

 

    ρεηηθά κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ καζήκαηνο απηνχ, παξαηεξείηαη φηη απφ 

ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 θαζνξίδεηαη Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην κάζεκα απηφ κε 

βάζε ηελ Τ.Α. 8621/Γ2/19-01-2015, ζπλεπψο πξνθχπηεη φηη ήδε έρεη γξαθηεί θαη 

δηδάζθεηαη ην ζρνιηθφ ζχγγξακκα (ζχκθσλα θαη κε ηελ Δγθχθιην 159253/Γ2/09-10-

2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο) θαη ε ζηνρνζεζία κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

έπεηαη αληί λα πξνεγείηαη.  

    χκθσλα κάιηζηα κε ηνπο Βξεηηφ, Καςάιε (1999), απνηειεί ζπλήζεο πξαθηηθή λα 

γξάθνληαη πξψηα ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, αληί λα γξάθνληαη πξψηα ηα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη λα απνηεινχλ ην πιαίζην, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γξάθνληαη 

ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, απνηέιεζκα απηνχ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί λα κε ζπκβνπ-

ιεχνληαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ θάζε καζήκαηνο αθνχ έρνπλ ήδε ηελ πξσ-

ηνγελή πεγή ηνπ, ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. 

    Βέβαηα ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ κπνξεί λα γξαθνχλ θαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη λα 

αλαζεσξνχληαη γηα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα παξα-

θνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο θνηλσλίαο αιιά θαη ηεο επηζηήκεο θαη λα δίλνπλ 

ηηο θαηάιιειεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, φκσο  σο γεληθφο θαλφλαο ζα πξέπεη πξψηα 

λα ηίζεηαη ε ζηνρνζεζία θαη θαηφπηλ λα εθπνλνχληαη ηα ζρνιηθά βηβιία, εμάιινπ νη 

αιιαγέο ή ν θαζνξηζκφο Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη ζε 

ζχληνκν ρξφλν θαη ζηελ αιιαγή ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, έηζη ψζηε απηά λα είλαη ζε 

ελαξκφληζε κε ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ. 

 

    Άιιεο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ είλαη φηη, δελ ζπκβαδίδεη 

πιήξσο κε ηε ζεκαηνινγία πνπ αλαπηχζζεηαη ζην βηβιίν, ζπγθεθξηκέλα έρνπλ εη-

ζαρζεί ελφηεηεο νη νπνίεο απνπζηάδνπλ απφ ην βηβιίν, ελψ απνπζηάδνπλ ελφηεηεο ηνπ 

βηβιίνπ. Θεηηθφ είλαη φηη πξνηείλνληαη ζε θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα αξθεηέο δξαζηε-

ξηφηεηεο, έηζη εκπινπηίδεηαη ην βηβιίν πνπ πεξηέρεη ιηγφηεξεο ζε θάπνηεο ελφηεηεο, 

ελψ ζε άιιεο απνπζηάδνπλ. ρεηηθά κε ηε ζεκαηνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην βηβιίν, 

νη ζηφρνη πνπ πξνηείλνληαη απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη 

ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ελψ νη πξνηεηλφκελεο δξαζηε-

ξηφηεηεο πξνάγνπλ ηελ εξεπλεηηθή, ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο 

ζθέςεο. Δπίζεο παξαηεξείηαη φηη νη αλαθνξέο γηα ηνπο εηδηθνχο ζθνπνχο, ηε δη-

δαθηηθή κεζνδνινγία, ηελ αμηνιφγεζε, ην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ππήξραλ ζηα Αλα-

ιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ καζεκάησλ Γεκνηηθνχ θαη Γπκλαζίνπ θαη έδηλαλ 
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γεληθέο θαηεπζχλζεηο, ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηεο Βηνινγίαο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο ηνπ 

Λπθείνπ απνπζηάδνπλ. ρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ηεο χιεο ηνπ βηβιίνπ, παξαηεξείηαη 

φηη δελ θαιχπηεηαη ε γεληθή ζηνρνζεζία ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ φπνπ γίλεηαη 

ιφγνο φηη ζα πξέπεη λα πξνβάιιεηαη ην νπζηψδεο, ην ζεκαληηθφ θαη ην παηδαγσγηθά 

γφληκν, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε κεγάιε πνζφηεηα χιεο, νη επηθαιχςεηο θαη νη πεξηηηέο 

επαλαιήςεηο. πγθεθξηκέλα ζηελ Δγθχθιην 159253/Γ2/09-10-2015 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο αλαθέξνληαη ηα θεθάιαηα ηα νπνία αθαηξνχληαη, ελψ κε λεφηεξε/ζπκπιε-

ξσκαηηθή Δγθχθιην Φ3/10848/Γ4/25-01-2016 γλσζηνπνηνχληαη πξνο ηνπο/ηηο εθ-

παηδεπηηθνχο νη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο πνπ ζα δηεμάγνπλ ππνρξεσηηθά απφ ηνλ 

Δξγαζηεξηαθφ Οδεγφ ηνπ καζήκαηνο. 

    Δίλαη πξνθαλέο φηη ζα ρξεηαζηεί λέν ζρνιηθφ βηβιίν, γηα λα θαιχςεη ηφζν ηε δη-

δαθηηθή χιε πνπ αλαθέξεηαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ θαη λα δψζεη κέζσ ελφο πην 

άξηηα δνκεκέλνπ πεξηερνκέλνπ δπλαηφηεηεο γηα επηπιένλ γλσζηηθέο πιεξνθνξίεο 

ή/θαη δξαζηεξηφηεηεο, φζν θαη γηα λα πινπνηεζεί ε ζηνρνζεζία ηνπ απφ εθπαηδεπ-

ηηθνχο θαη εθπαηδεπφκελνπο/-εο. 

 

 Βηνινγία  (Β΄ Γεληθνχ Λπθείνπ)
3
  

   πσο πξνθχπηεη απφ ην βηβιίν ηνπ καζήκαηνο, ην κάζεκα απηφ απνηειεί ζπλέρεηα 

ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ βηνινγίαο πνπ έρνπλ δηδαρζεί νη καζεηέο/-ηξηεο ζε 

πξνεγνχκελεο ηάμεηο, επεθηείλνληαο θαη εκπινπηίδνληαο ηε ζεκαηνινγία πνπ είρε 

αλαπηπρζεί ζε απηά. Ζ δηδαζθφκελε χιε αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα ηνπ θπηηάξνπ, ηνπ 

κεηαβνιηζκνχ θαη ηεο γελεηηθήο, θαη αλαιχνληαη δηεμνδηθά. 

Σν κάζεκα είλαη ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ, νη εξσηήζεηο θαη νη αζθήζεηο ηνπ κα-

ζήκαηνο ζθνπεχνπλ ζηελ εκπέδσζε ηεο δηδαζθφκελεο χιεο, ελψ ππάξρνπλ θαη  εξγα-

ζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα έξεπλα, αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο.  

Ο Οδεγφο Δξγαζηεξηαθψλ Αζθήζεσλ πνπ ζπλνδεχεη ην θπξίσο βηβιίν, πεξηέρεη πεη-

ξάκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηδαζθφκελεο χιεο, ελψ παξέρνπλ θαη 

δπλαηφηεηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. 

 

    ρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, παξαηεξείηαη φηη γεληθά 

ζην κάζεκα απηφ δελ επηθξαηεί ζεκαηνινγία ζρεηηδφκελε κε ην θπζηθφ – αλζξσπν-

γελέο πεξηβάιινλ, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 

κσο νη θπζηθέο επηζηήκεο ζρεηίδνληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ε 

ζεκαηνινγία ηεο βηνινγίαο είλαη ρξήζηκε γηα λα αλαιπζνχλ επηζηεκνληθέο έλλνηεο 

ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα δνζνχλ ιχζεηο ζε πεξη-

βαιινληηθά πξνβιήκαηα. Ο εξεπλεηηθφο, ζπλεξγαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο 

                                                             
3
 ρνιηθφ βηβιίν ησλ Καςάιε Α., Μπνπξκπνπράθε Η.Δ., Πεξάθε Β., αιακαζηξάθε . θαη Οδεγφο 

Δξγαζηεξηαθψλ Αζθήζεσλ ησλ ηδίσλ ζπγγξαθέσλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ 

ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, γηα πιήξε ζηνηρεία βι. Πεγέο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο. 
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θαη νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θξηηηθήο ζθέςεο σο δηδαθηηθέο – κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο, ελαξκνλίδνληαη κε ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαί-

δεπζεο. 

 

    ρεηηθά κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ καζήκαηνο απηνχ, παξαηεξείηαη φηη απφ 

ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 θαζνξίδεηαη Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην κάζεκα απηφ κε 

βάζε ηελ Τ.Α. 8621/Γ2/19-01-2015, ζπλεπψο πξνθχπηεη φηη ήδε έρεη γξαθηεί θαη 

δηδάζθεηαη ην ζρνιηθφ ζχγγξακκα (ζχκθσλα θαη κε ηελ Δγθχθιην 159259/Γ2/09-10-

2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο) θαη ε ζηνρνζεζία κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

έπεηαη αληί λα πξνεγείηαη. Γεληθά ηζρχνπλ νη ίδηεο παξαηεξήζεηο κε ην αληίζηνηρν 

κάζεκα ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ σο πξνο ην Πξφγξακκα πνπδψλ (βι. σο άλσ), ζπκπιε-

ξσκαηηθά ζεκεηψλεηαη φηη εηδηθά ε ελφηεηα «άλζξσπνο θαη πεξηβάιινλ» πνπ έρεη 

εηζαρζεί ζην Πξφγξακκα πνπδψλ, έρεη ραξαθηεξηζηηθά καζήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο κε ζηφρνπο εθηφο απφ ηηο παξερφκελεο γλψζεηο ζε ζέκαηα πεξηβάι-

ινληνο θαη πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο/ηηο καζεηέο/-

ηξηεο απνθηψληαο ζηάζεηο ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο, ζε απηφ ζπκβάιινπλ νη πξν-

ηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. ρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ηεο χιεο ηνπ βηβιίνπ θαίλεηαη 

φηη δηδάζθνληαη φια ηα θεθάιαηα (βάζεη ηεο Δγθπθιίνπ 159259/Γ2/09-10-2015 ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο). 

 

 

 Βηνινγία  (Γ΄ Γεληθνχ Λπθείνπ)
4
  

   πσο πξνθχπηεη απφ ην βηβιίν ηνπ καζήκαηνο, ην κάζεκα απηφ απνηειεί ζπλέρεηα 

ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ βηνινγίαο πνπ έρνπλ δηδαρζεί νη καζεηέο/-ηξηεο ζε 

πξνεγνχκελεο ηάμεηο, επεθηείλνληαο θαη εκπινπηίδνληαο ηε ζεκαηνινγία πνπ είρε 

αλαπηπρζεί ζε απηά. Ζ δηδαζθφκελε χιε απαξηίδεηαη απφ ηξία θεθάιαηα (άλζξσπνο 

θαη πγεία, άλζξσπνο θαη πεξηβάιινλ, εμέιημε). 

Οη εξσηήζεηο θαη νη αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ απνζθνπνχλ ζηελ εκπέδσζε ηεο δηδαζθφ-

κελεο χιεο, ελψ ππάξρνπλ θαη εξγαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

γηα έξεπλα, αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη αλάπηπμε θξη-

ηηθήο ζθέςεο. 

Οη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο απνζθνπνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηδαζθφκελεο χιεο, 

ελψ παξέρνπλ θαη δπλαηφηεηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. 

 

    Σν κάζεκα απηφ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ιφγσ ηνπ φηη εθηφο ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα βηνινγίαο θαη 

αλζξσπνινγίαο, έλα ηκήκα ηεο χιεο αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα ζρεηηδφκελα κε ην θπζηθφ 

                                                             
4
 ρνιηθφ βηβιίν ησλ Αδακαληηάδνπ Μ., Γεσξγάηνπ Μ., Γηαπηηδάθε Υ., Λαθθα Λ., Ννηαξά Γ., 

Φισξεληηλ Ν., Υαηδεγεσξγίνπ Γ., Υαληεθσληε ΟΛ., Καιατηδηδάθε Μ., Παληαδίδε Γ., φπσο πξνθχπηεη 

απφ ην ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, γηα πιήξε ζηνηρεία βι. Πεγέο ηνπ πα-

ξφληνο πνλήκαηνο. 
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– αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, ηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα, ηαπηφρξνλα ν εξεπλεηηθφο, ζπλεξγαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο 

σο δηδαθηηθέο – κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, ελαξκνλίδνληαη κε ηνλ ηξφπν άζθεζεο 

ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

    ρεηηθά κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ καζήκαηνο απηνχ, παξαηεξείηαη φηη κε 

βάζε ηελ Τ.Α. 82443/Γ2/22-05-2015 γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 παξακέλεη ην 

ηζρχνλ Πξφγξακκα πνπδψλ (Τ.Α. 1096/Γ2/05-03-1999), νη ζηφρνη πνπ πξνηείλνληαη 

απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ 

ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Χο πξνο ηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πα-

ξέρνπλ δπλαηφηεηεο έξεπλαο πεδίνπ, ζπλεξγαζίαο κε θνξείο θαη εηδηθνχο, είλαη δε-

ηνχκελν θαηά πφζνλ αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην ζρνιείν. 

Σέινο ζρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ηεο χιεο ηνπ βηβιίνπ, παξαηεξείηαη φηη δελ θαιχ-

πηεηαη ε γεληθή ζηνρνζεζία ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ φπνπ γίλεηαη ιφγνο φηη ζα 

πξέπεη λα πξνβάιιεηαη ην νπζηψδεο, ην ζεκαληηθφ θαη ην παηδαγσγηθά γφληκν, ψζηε 

λα απνθεχγεηαη ε κεγάιε πνζφηεηα χιεο, νη επηθαιχςεηο θαη νη πεξηηηέο επα-

λαιήςεηο. πγθεθξηκέλα ζε ζρεηηθφ δειηίν ηχπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

(Τ.ΠΟ.ΠΑΗ.Θ., 2015), αλαθέξνληαη ηα θεθάιαηα ηα νπνία αθαηξνχληαη, ελψ κε 

λεφηεξε/ζπκπιεξσκαηηθή Δγθχθιην Φ3/10848/Γ4/25-01-2016 γλσζηνπνηνχληαη πξνο 

ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο νη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο πνπ ζα δηεμάγνπλ ππνρξεσηηθά 

απφ ηνλ Δξγαζηεξηαθφ Οδεγφ ηνπ καζήκαηνο. 

 

 

Β. κάζεκα Φπζηθή   

 

 Φπζηθή  (Α΄ Γεληθνχ Λπθείνπ)
5
  

   πσο πξνθχπηεη απφ ην βηβιίν ηνπ καζήκαηνο, ε ζεκαηνινγία ηνπ βηβιίνπ απηνχ 

αθνξά ζέκαηα θπζηθψλ επηζηεκψλ (κεραληθή, ελέξγεηα, θ.ά.) ηα νπνία αλαιχνληαη 

δηεμνδηθά, δίλνληαη πνιιά παξαδείγκαηα κε ζηφρν νη καζεηέο/-ηξηεο λα θαηαλνήζνπλ 

θπζηθέο έλλνηεο θαη λα αληηιεθζνχλ ηα θπζηθά θαηλφκελα. 

Σν κάζεκα είλαη ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ, νη αζθήζεηο, εξσηήζεηο ηνπ βηβιίνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηδαζθφκελεο χιεο, νη δξαζηεξηφηεηεο παξέρνπλ  

δπλαηφηεηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. 

 

    ρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, παξαηεξείηαη φηη γεληθά 

ζην κάζεκα απηφ δελ επηθξαηεί ζεκαηνινγία ζρεηηδφκελε κε ην θπζηθφ – αλζξσπν-

γελέο πεξηβάιινλ, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 

κσο νη θπζηθέο επηζηήκεο ζρεηίδνληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ε 

                                                             
5
 ρνιηθφ βηβιίν ησλ Βιάρνπ Η. Α., Γξακκαηηθάθε Η. Γ., Καξαπαλαγηψηε Β. Α., Πεξηζηεξφπνπινπ Π. 

Δ., Σηκφζενπ Γ. Β., φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, γηα 

πιήξε ζηνηρεία βι. Πεγέο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο. 
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ζεκαηνινγία ηεο θπζηθήο είλαη ρξήζηκε γηα λα αλαιπζνχλ επηζηεκνληθέο έλλνηεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, γηα λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα δνζνχλ ιχζεηο ζε πεξηβαι-

ινληηθά πξνβιήκαηα. 

 

    ρεηηθά κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ καζήκαηνο απηνχ, παξαηεξείηαη φηη απφ ην 

ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 θαζνξίδεηαη Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην κάζεκα απηφ κε 

βάζε ηελ Τ.Α. 8570/Γ2/19-01-2015, ζπλεπψο πξνθχπηεη φηη ήδε έρεη γξαθηεί θαη 

δηδάζθεηαη ην ζρνιηθφ ζχγγξακκα (ζχκθσλα θαη κε ηελ Δγθχθιην 159253/Γ2/09-10-

2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο) θαη ε ζηνρνζεζία κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

έπεηαη αληί λα πξνεγείηαη. Γεληθά ηζρχνπλ νη ίδηεο παξαηεξήζεηο κε ην κάζεκα Βην-

ινγίαο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ (βι. σο άλσ), εηδηθφηεξα γηα ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ελ 

ιφγσ καζήκαηνο παξαηεξείηαη φηη ε αλαθεξφκελε ζεκαηνινγία ζπκπίπηεη ζην κε-

γαιχηεξν κέξνο ηεο κε απηή ηνπ βηβιίνπ, έρεη γίλεη φκσο αλαδηάηαμε ηεο χιεο, ελψ 

έρεη εηζαρζεί ζεκαηνινγία ε νπνία απνπζηάδεη απφ ην βηβιίν. ρεηηθά κε ηε ζεκα-

ηνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην βηβιίν, νη ζηφρνη πνπ πξνηείλνληαη απνζθνπνχλ ζηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπ-

κπεξηθνξψλ, ελψ νη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο πξνάγνπλ ηελ εξεπλεηηθή, ζπ-

λεξγαηηθή κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο. Αθφκε ζεηηθφ είλαη φηη κέζσ 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ εθηφο απφ ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ ζε ζέκαηα θπζηθήο, επηρεηξείηαη ηα δηδαζθφκελα ζέκαηα ηεο 

θπζηθήο λα ζπλδπάδνληαη/γεληθεχνληαη κε ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο ζηα πιαίζηα ηεο δηεπηζηεκνληθήο – δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, ελψ 

δίλνληαη θαη δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, αθνχ πξνζεγγίδνληαη θαη 

επξχηεξα ζέκαηα, πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηή ε πξνζέγγηζε απνπζηάδεη 

απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν, έηζη απηή ε θαηεχζπλζε δίλεηαη απφ ην Πξφγξακκα πνπδψλ. 

Σέινο ζρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ηεο χιεο ηνπ βηβιίνπ, παξαηεξείηαη φηη δελ θα-

ιχπηεηαη ε γεληθή ζηνρνζεζία ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ φπνπ γίλεηαη ιφγνο φηη 

ζα πξέπεη λα πξνβάιιεηαη ην νπζηψδεο, ην ζεκαληηθφ θαη ην παηδαγσγηθά γφληκν, 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ε κεγάιε πνζφηεηα χιεο, νη επηθαιχςεηο θαη νη πεξηηηέο επα-

λαιήςεηο. πγθεθξηκέλα ζηελ Δγθχθιην 159253/Γ2/09-10-2015 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο αλαθέξνληαη ηα θεθάιαηα ηα νπνία αθαηξνχληαη.  

    Δίλαη πξνθαλέο φηη ζα ρξεηαζηεί λέν ζρνιηθφ βηβιίν, γηα λα θαιχςεη ηφζν ηε 

δηδαθηηθή χιε πνπ αλαθέξεηαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ θαη λα δψζεη κέζσ ελφο πην 

άξηηα δνκεκέλνπ πεξηερνκέλνπ δπλαηφηεηεο γηα επηπιένλ γλσζηηθέο πιεξνθνξίεο 

ή/θαη δξαζηεξηφηεηεο, φζν θαη γηα λα πινπνηεζεί ε ζηνρνζεζία ηνπ απφ εθπαηδεπ-

ηηθνχο θαη εθπαηδεπφκελνπο/-εο. 

 

 

 Φπζηθή  (B΄  Γεληθνχ Λπθείνπ)
6
  

                                                             
6
 ρνιηθφ βηβιίν ησλ Αιεμάθε Ν., Ακπαηδή ., Γθνπγθνχζε Γ., Κνπληνχξε Β., Μνζρνβίηε Ν., 

Οβαδία ., Πεηξφρεηινπ Κ., ακπξάθνπ Μ., Φαιίδα Α., Γεσξγαθάθνπ Π., θαισκέλνπ Α., θαξλά 

Ν., Υξηζηαθφπνπινπ Η., φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 

γηα πιήξε ζηνηρεία βι. Πεγέο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο. 



63 
 

   πσο πξνθχπηεη απφ ην βηβιίν ηνπ καζήκαηνο, ε ζεκαηνινγία ηνπ βηβιίνπ απηνχ 

αθνξά ζέκαηα θπζηθψλ επηζηεκψλ, (δπλάκεηο κεηαμχ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ, ζπλερέο 

ειεθηξηθφ ξεχκα, ην θσο, αηνκηθά θαηλφκελα) ηα νπνία αλαιχνληαη δηεμνδηθά, δί-

λνληαη πνιιά παξαδείγκαηα κε ζηφρν νη καζεηέο/-ηξηεο λα θαηαλνήζνπλ θπζηθέο 

έλλνηεο θαη λα αληηιεθζνχλ ηα θπζηθά θαηλφκελα. 

Οη αζθήζεηο, εξσηήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ βηβιίνπ απνζθνπνχλ ζηελ θαηαλφεζε 

ηεο δηδαζθφκελεο χιεο, νη δξαζηεξηφηεηεο  παξέρνπλ  δπλαηφηεηεο ελεξγνχο ζπκκε-

ηνρήο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. 

Οη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο απνζθνπνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηδαζθφκελεο χιεο, 

ελψ παξέρνπλ θαη δπλαηφηεηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. 

 

    ρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, παξαηεξείηαη φηη γεληθά 

ζην κάζεκα απηφ δελ επηθξαηεί ζεκαηνινγία ζρεηηδφκελε κε ην θπζηθφ – αλζξσ-

πνγελέο πεξηβάιινλ, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιή-

καηα. κσο νη θπζηθέο επηζηήκεο ζρεηίδνληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

θαη ε ζεκαηνινγία ηεο θπζηθήο είλαη ρξήζηκε γηα λα αλαιπζνχλ επηζηεκνληθέο 

έλλνηεο ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα δνζνχλ ιχζεηο ζε 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 

 

    ρεηηθά κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ καζήκαηνο απηνχ, παξαηεξείηαη φηη απφ 

ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 θαζνξίδεηαη Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην κάζεκα απηφ κε 

βάζε ηελ Τ.Α. 8570/Γ2/19-01-2015, ζπλεπψο πξνθχπηεη φηη ήδε έρεη γξαθηεί θαη 

δηδάζθεηαη ην ζρνιηθφ ζχγγξακκα (ζχκθσλα θαη κε ηελ Δγθχθιην 159259/Γ2/09-10-

2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο) θαη ε ζηνρνζεζία κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

έπεηαη αληί λα πξνεγείηαη. Γεληθά ηζρχνπλ νη ίδηεο παξαηεξήζεηο κε ην κάζεκα Βην-

ινγίαο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ θαη Φπζηθήο Α΄ Γπκλαζίνπ (βι. σο άλσ), εηδηθά γηα ηε 

δηάξζξσζε ηεο δηδαζθφκελεο χιεο ηνπ βηβιίνπ ηζρχεη ε Δγθχθιηνο 159259/Γ2/09-10-

2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, φπνπ παξαηεξείηαη αθαίξεζε θεθαιαίσλ θαη κε λε-

φηεξε/ζπκπιεξσκαηηθή Δγθχθιην 10848/Γ4/25-01-2016 γλσζηνπνηείηαη πξνο ηνπο/ 

ηηο εθπαηδεπηηθνχο πνηεο επηπιένλ εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζα δηεμάγνπλ ππνρξε-

σηηθά απφ ηνλ Δξγαζηεξηαθφ Οδεγφ ηνπ καζήκαηνο, ζπλεπψο ππάξρεη αδπλακία θά-

ιπςεο ηεο γεληθήο ζηνρνζεζίαο ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ηνλ ηξφπν αλά-

πηπμεο ηεο ζεκαηνινγίαο. 

 

 

Γ. κάζεκα Υεκεία   

 Υεκεία  (Α΄  Γεληθνχ Λπθείνπ)
7
  

                                                                                                                                                                              

 
7
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   πσο πξνθχπηεη απφ ην βηβιίν ηνπ καζήκαηνο, ε ζεκαηνινγία ηνπ βηβιίνπ απηνχ 

αθνξά ζέκαηα ηνπ θιάδνπ ηεο ρεκείαο, επεθηείλεη θαη εκπινπηίδεη ηε ζεκαηνινγία 

πνπ αλαπηχρζεθε ζηα αληίζηνηρα βηβιία ηνπ Γπκλαζίνπ. 

Σα ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην βηβιίν αλαιχνληαη δηεμνδηθά, δίλνληαη πνιιά 

παξαδείγκαηα κε ζηφρν νη καζεηέο/-ηξηεο λα θαηαλνήζνπλ έλλνηεο ηεο ρεκείαο θαη λα 

αληηιεθζνχλ ηα ρεκηθά θαη θπζηθά θαηλφκελα. 

Σν κάζεκα απηφ είλαη ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ, νη εξσηήζεηο – αζθήζεηο πνπ 

ηίζεληαη απνζθνπνχλ ζηελ εκπέδσζε ηεο δηδαζθφκελεο χιεο, νη δξαζηεξηφηεηεο πα-

ξέρνπλ δπλαηφηεηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. 

 

    ρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, παξαηεξείηαη φηη γεληθά 

ζην κάζεκα απηφ δελ επηθξαηεί ζεκαηνινγία ζρεηηδφκελε κε ην θπζηθφ – αλζξσπν-

γελέο πεξηβάιινλ, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 

κσο νη θπζηθέο επηζηήκεο ζρεηίδνληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ε 

ζεκαηνινγία ηεο ρεκείαο είλαη ρξήζηκε γηα λα αλαιπζνχλ επηζηεκνληθέο έλλνηεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, γηα λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα δνζνχλ ιχζεηο ζε πεξηβαι-

ινληηθά πξνβιήκαηα. 

 

    ρεηηθά κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ καζήκαηνο απηνχ, παξαηεξείηαη φηη απφ 

ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 θαζνξίδεηαη Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην κάζεκα απηφ κε 

βάζε ηελ Τ.Α. 8601/Γ2/19-01-2015, ζπλεπψο πξνθχπηεη φηη ήδε έρεη γξαθηεί θαη 

δηδάζθεηαη ην ζρνιηθφ ζχγγξακκα (ζχκθσλα θαη κε ηελ Δγθχθιην 159253/Γ2/09-10-

2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο) θαη ε ζηνρνζεζία κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

έπεηαη αληί λα πξνεγείηαη. Γεληθά ηζρχνπλ νη ίδηεο παξαηεξήζεηο κε ην κάζεκα Βην-

ινγίαο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ (βι. σο άλσ), εηδηθφηεξα γηα ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ελ 

ιφγσ καζήκαηνο παξαηεξείηαη φηη ε αλαθεξφκελε ζεκαηνινγία ζπκπίπηεη ζην κε-

γαιχηεξν κέξνο ηεο κε απηή ηνπ βηβιίνπ, έρεη γίλεη φκσο αλαδηάηαμε ηεο χιεο, ελψ 

απνπζηάδεη κέξνο ηεο ζεκαηνινγίαο ε νπνία ππάξρεη ζην βηβιίν. ρεηηθά κε ηε ζε-

καηνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην βηβιίν, νη ζηφρνη πνπ πξνηείλνληαη απνζθνπνχλ ζηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπε-

ξηθνξψλ, ζεηηθφ είλαη φηη αλαθέξνληαη αξθεηέο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ζεκαηνινγία θπξίσο απφ ην ρψξν ηεο ρεκείαο, έηζη εκπινπηίδεηαη θαη ν 

αξηζκφο ησλ ιίγσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ βηβιίνπ, ελψ πξνάγεηαη ε εξεπλεηηθή, ζπ-

λεξγαηηθή κάζεζε θαη ε αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο. Σέινο ζρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε 

ηεο χιεο ηνπ βηβιίνπ, παξαηεξείηαη φηη δελ θαιχπηεηαη ε γεληθή ζηνρνζεζία ησλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ φπνπ γίλεηαη ιφγνο φηη ζα πξέπεη λα πξνβάιιεηαη ην νπ-

ζηψδεο, ην ζεκαληηθφ θαη ην παηδαγσγηθά γφληκν, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε κεγάιε 

πνζφηεηα χιεο, νη επηθαιχςεηο θαη νη πεξηηηέο επαλαιήςεηο. πγθεθξηκέλα ζηελ 

Δγθχθιην 159253/Γ2/09-10-2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο αλαθέξνληαη ηα θε-

θάιαηα ηα νπνία αθαηξνχληαη.  

    Δίλαη πξνθαλέο φηη ζα ρξεηαζηεί λέν ζρνιηθφ βηβιίν, γηα λα θαιχςεη ηφζν ηε 

δηδαθηηθή χιε πνπ αλαθέξεηαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ θαη λα δψζεη κέζσ ελφο πην 

άξηηα δνκεκέλνπ πεξηερνκέλνπ δπλαηφηεηεο γηα επηπιένλ γλσζηηθέο πιεξνθνξίεο 
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ή/θαη δξαζηεξηφηεηεο, φζν θαη γηα λα πινπνηεζεί ε ζηνρνζεζία ηνπ απφ εθπαηδεπ-

ηηθνχο θαη εθπαηδεπφκελνπο/-εο. 

 

 

 Υεκεία  (B΄  Γεληθνχ Λπθείνπ)
8
  

   πσο πξνθχπηεη απφ ην βηβιίν ηνπ καζήκαηνο, ε ζεκαηνινγία ηνπ βηβιίνπ απηνχ 

αθνξά ζέκαηα ηνπ θιάδνπ ηεο ρεκείαο, επεθηείλεη θαη εκπινπηίδεη ηε ζεκαηνινγία 

πνπ αλαπηχρζεθε ζηα αληίζηνηρα βηβιία  ηεο  Α΄ Λπθείνπ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ. 

Σα ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην βηβιίν αλαιχνληαη δηεμνδηθά, δίλνληαη πνιιά 

παξαδείγκαηα κε ζηφρν νη καζεηέο/-ηξηεο λα θαηαλνήζνπλ έλλνηεο ηεο ρεκείαο θαη λα 

αληηιεθζνχλ ηα ρεκηθά θαη θπζηθά θαηλφκελα. 

Σν κάζεκα απηφ είλαη ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ, νη εξσηήζεηο – αζθήζεηο πνπ 

ηίζεληαη απνζθνπνχλ θπξίσο ζηελ εκπέδσζε ηεο δηδαζθφκελεο χιεο. 

Ο Δξγαζηεξηαθφο Οδεγφο θαη ην Σεηξάδην Δξγαζηεξίνπ πνπ ζπλνδεχνπλ ην θπξίσο 

βηβιίν, πεξηέρνπλ αζθήζεηο θαη πεηξάκαηα θαη απνζθνπνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο δη-

δαζθφκελεο χιεο, ελψ παξέρνπλ θαη δπλαηφηεηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ κα-

ζεηψλ/-ηξηψλ. 

 

    ρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, παξαηεξείηαη φηη γεληθά 

ζην κάζεκα απηφ δελ επηθξαηεί ζεκαηνινγία ζρεηηδφκελε κε ην θπζηθφ – αλζξσπν-

γελέο πεξηβάιινλ, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 

κσο νη θπζηθέο επηζηήκεο ζρεηίδνληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ε 

ζεκαηνινγία ηεο ρεκείαο είλαη ρξήζηκε γηα λα αλαιπζνχλ επηζηεκνληθέο έλλνηεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, γηα λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα δνζνχλ ιχζεηο ζε πεξηβαι-

ινληηθά πξνβιήκαηα. 

 

    ρεηηθά κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ καζήκαηνο απηνχ, παξαηεξείηαη φηη απφ ην 

ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 θαζνξίδεηαη Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην κάζεκα απηφ κε 

βάζε ηελ Τ.Α. 8601/Γ2/19-01-2015, ζπλεπψο πξνθχπηεη φηη ήδε έρεη γξαθηεί θαη 

δηδάζθεηαη ην ζρνιηθφ ζχγγξακκα (ζχκθσλα θαη κε ηελ Δγθχθιην 159259/Γ2/09-10-

2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο) θαη ε ζηνρνζεζία κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

έπεηαη αληί λα πξνεγείηαη. Γεληθά ηζρχνπλ νη ίδηεο παξαηεξήζεηο κε ην κάζεκα Βην-

ινγίαο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ (βι. σο άλσ), εηδηθφηεξα γηα ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ελ 

ιφγσ καζήκαηνο παξαηεξείηαη φηη ε αλαθεξφκελε ζεκαηνινγία ζπκπίπηεη ζην κε-

γαιχηεξν κέξνο ηεο κε απηή ηνπ βηβιίνπ, έρεη γίλεη φκσο αλαδηάηαμε ηεο χιεο, απνπ-

ζηάδεη κέξνο ηεο ζεκαηνινγίαο ε νπνία ππάξρεη ζην βηβιίν, ελψ άιια ζέκαηα εκπινπ-

ηίδνληαη. Δηδηθά ε ελφηεηα «ρεκεία θαη πεξηβάιινλ» πνπ έρεη εηζαρζεί ζην Πξφ-

                                                             
8
 ρνιηθφ βηβιίν ησλ Ληνδάθε ., Γάθε Γ., Θενδσξφπνπινπ Γ., Θενδσξφπνπινπ Π., Κάιιε Α., 

Σεηξάδην Δξγαζηεξίνπ θαη Δξγαζηεξηαθνχ Οδεγνχ ησλ Ληνδάθε ., Γάθε Γ., φπσο πξνθχπηνπλ απφ 

ην ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, γηα πιήξε ζηνηρεία βι. Πεγέο ηνπ παξφληνο 

πνλήκαηνο. 
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γξακκα πνπδψλ έρεη ραξαθηεξηζηηθά καζήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο  κε 

ζηφρν εθηφο απφ ηηο παξερφκελεο γλψζεηο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη πεξηβαι-

ινληηθψλ πξνβιεκάησλ, λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο απνθηψληαο 

ζηάζεηο ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο. Γεληθά ην Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ην βηβιίν 

ζπκβαδίδνπλ, ρσξίο λα δεκηνπξγνχλ ηδηαίηεξν πξφβιεκα πινπνίεζεο ηεο ζηνρν-

ζεζίαο. ρεηηθά κε ηε ζεκαηνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην βηβιίν, αλαθέξνληαη αξθεηέο 

πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζεκαηνινγία θπξίσο απφ ην ρψξν ηεο  

ρεκείαο, έηζη εκπινπηίδεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ ιίγσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ βηβιίνπ, 

ελψ πξνάγεηαη ε εξεπλεηηθή, ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ε αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο. 

Σέινο ζρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ηεο χιεο ηνπ βηβιίνπ, παξαηεξείηαη φηη δελ θα-

ιχπηεηαη ε γεληθή ζηνρνζεζία ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ φπνπ γίλεηαη ιφγνο φηη 

ζα πξέπεη λα πξνβάιιεηαη ην νπζηψδεο, ην ζεκαληηθφ θαη ην παηδαγσγηθά γφληκν, 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ε κεγάιε πνζφηεηα χιεο, νη επηθαιχςεηο θαη νη πεξηηηέο επα-

λαιήςεηο. πγθεθξηκέλα ζηελ Δγθχθιην 159259/Γ2/09-10-2015 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο αλαθέξνληαη ηα θεθάιαηα ηα νπνία αθαηξνχληαη.  

 

 

Γ. κάζεκα Γεσινγία θαη Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ  (A΄ Γεληθνχ Λπθείνπ)
9
  

   πσο πξνθχπηεη απφ ην βηβιίν ηνπ καζήκαηνο, ε ζεκαηνινγία ηνπ βηβιίνπ απηνχ 

αθνξά ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, φπνπ γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, 

ησλ ηδηνηήησλ ηνπο, ησλ ρξήζεψλ ηνπο θαη ηεο νξζνινγηθήο αμηνπνίεζεο θαη δηα-

ρείξηζήο ηνπο.  

Σν κάζεκα παξέρεη πνιιέο πιεξνθνξίεο, απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ησλ γλψζεσλ ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ, ηαπηνρξφλσο θαηαδεηθλχεη ιαλζαζκέλνπο ρεηξηζκνχο ζηηο επεκ-

βάζεηο ζηε θχζε απφ ηνλ άλζξσπν, δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε 

ηεο θχζεο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο. Σα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη απνζθνπνχλ ζηελ 

εκπέδσζε ηεο δηδαζθφκελεο χιεο. 

 

    Σν κάζεκα απηφ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ιφγσ ησλ πνιιψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζθέξεη ζε έλα επξχ θάζκα 

ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ θαη ηξφπνπο πξνζηαζίαο ηνπ. Μεηνλεθηήκαηα 

ηνπ καζήκαηνο είλαη φηη δελ ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαη εξγαζίεο νη νπνίεο ζα 

έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο γηα εξεπλεηηθφ, ζπλεξγαηηθφ ρα-

ξαθηήξα κάζεζεο θαη δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θξηηηθήο ζθέςεο, θαζψο θαη φηη ην 

κάζεκα απηφ είλαη επηινγήο. 

 

                                                             
9
 ρνιηθφ βηβιίν ησλ Βνχηζηλνπ Γ., Καιθάλε Γ., Κνζκά Κ., νχηζα Κ., φπσο πξνθχπηεη απφ ην 

ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, γηα πιήξε ζηνηρεία βι. Πεγέο ηνπ παξφληνο 

πνλήκαηνο. 
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    ρεηηθά κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ καζήκαηνο απηνχ, παξαηεξείηαη φηη απφ 

ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 θαζνξίδεηαη Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην κάζεκα απηφ κε 

βάζε ηελ Τ.Α. 8614/Γ2/19-01-2015, ζπλεπψο πξνθχπηεη φηη ήδε έρεη γξαθηεί θαη 

δηδάζθεηαη ην ζρνιηθφ ζχγγξακκα (ζχκθσλα θαη κε ηελ Δγθχθιην 159253/Γ2/09-10-

2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο) θαη ε ζηνρνζεζία κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

έπεηαη αληί λα πξνεγείηαη. Γεληθά ηζρχνπλ νη ίδηεο παξαηεξήζεηο κε ην κάζεκα 

Βηνινγίαο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ (βι. σο άλσ), εηδηθφηεξα γηα ην Πξφγξακκα πνπδψλ 

ηνπ ελ ιφγσ καζήκαηνο παξαηεξείηαη φηη ε αλαθεξφκελε ζεκαηνινγία ζπκπίπηεη ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο κε απηή ηνπ βηβιίνπ, έρεη γίλεη φκσο αλαδηάηαμε ηεο χιεο, ελψ 

έρεη εηζαρζεί ζεκαηνινγία ε νπνία απνπζηάδεη απφ ην βηβιίν. Γεληθά ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ θαη ην βηβιίν ζπκβαδίδνπλ, ρσξίο λα δεκηνπξγνχλ ηδηαίηεξν πξφβιεκα πιν-

πνίεζεο ηεο ζηνρνζεζίαο. Θεηηθφ είλαη φηη πξνηείλνληαη ζε θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα 

αξθεηέο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη εκπινπηίδεηαη ην βηβιίν ην νπνίν δελ παξέρεη ηέηνηα 

δπλαηφηεηα. Οη ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ εθηφο απφ ηνπο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηελ απφθηεζε γλψζεσλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, απνζθν-

πνχλ θαη ζην λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο απνθηψληαο ζηάζεηο 

ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο, ζε απηφ ζπκβάιινπλ νη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, 

κέζσ ησλ νπνίσλ πξνάγεηαη ε εξεπλεηηθή, ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ε αλάπηπμε θξη-

ηηθήο ζθέςεο. Χο πξνο ηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξέρνπλ δπλαηφηεηεο 

έξεπλαο πεδίνπ, είλαη δεηνχκελν θαηά πφζνλ αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπ-

ηηθνχο θαη ην ζρνιείν. Σέινο ζρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ηεο χιεο ηνπ βηβιίνπ, πα-

ξαηεξείηαη φηη δελ θαιχπηεηαη ε γεληθή ζηνρνζεζία ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

φπνπ γίλεηαη ιφγνο φηη ζα πξέπεη λα πξνβάιιεηαη ην νπζηψδεο, ην ζεκαληηθφ θαη ην 

παηδαγσγηθά γφληκν, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε κεγάιε πνζφηεηα χιεο, νη επηθαιχςεηο 

θαη νη πεξηηηέο επαλαιήςεηο. πγθεθξηκέλα ζηελ Δγθχθιην 159253/Γ2/09-10-2015 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο αλαθέξνληαη ηα θεθάιαηα ηα νπνία αθαηξνχληαη, ζεηηθφ 

φκσο είλαη φηη πξνηείλεηαη ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εξγαζίεο 

– δξαζηεξηφηεηεο νπφηε θαιχπηεηαη ε ζρεηηθή έιιεηςε ηνπ βηβιίνπ. 

 

 

2.1.5   Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηα Πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκνύ θαη 

αλάπηπμεο δηαζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηα Πξνγξάκκαηα 

ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

 

    πσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 2, δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο πεξηβαιινληηθήο εθ-

παίδεπζεο παξέρνληαη θαη κέζσ ησλ Πξνγξακκάησλ ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο δηα-

ζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη πιένλ ζπ-

ζηεκαηηθά αθνχ θαηαιακβάλνπλ δηαθξηηφ ρψξν ζηα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα ηνπ Νε-

πηαγσγείνπ, Γεκνηηθνχ, Γπκλάζηνπ θαη Γεληθνχ Λπθείνπ θαζψο θαη κέζσ ησλ πξν-

αηξεηηθψλ Πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο παξέρεηαη θαη ε δπλα-

ηφηεηα δηδαθηηθψλ επηζθέςεσλ – εθδξνκψλ, ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο θαη δξαζηε-

ξηφηεηεο, νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαηφπηλ πξνγξακ-
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καηηζκνχ θαη κπνξεί λα έρνπλ πεξηβαιινληηθφ πεξηερφκελν. (βι. άξζξν 111 παξ. 13 

ηνπ Ν. 1982/1990, Τ.Α. Φ16/102/Γ308/03-04-1991, Τ.Α.  Γ2/4867/28-8-1992, Τ.Α. 

Γ1/377/865/18-9-1992, άξζξν 11 παξ. 3 θαη 4 ηνπ Π.Γ. 200/1998, άξζξν 13 παξ. 3 

ηνπ Π.Γ. 201/1998, Τ.Α. 47587/57/16-05-2003, Τ.Α. 21072β/Γ2/28-02-2003, Τ.Α. 

Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-08-2005, Τ.Α. 127856/Γ7/29-11-2006, Τ.Α. 129287/ Γ2/10-

11-2011, Τ.Α. 115475/Γ2/21-08-2013, άξζξν 2 παξ. 1 πεξ. δ θαη παξ. 2 πεξ. ζ ηνπ Ν. 

4186/2013). 

Δθηφο απφ ηα πξνγξάκκαηα/δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηνχληαη εληφο ηνπ ζρνιείνπ, 

πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο εθπνλνχλ θαη ηα Κ.Π.Δ., κε πνιιέο φκσο αδπλακίεο σο 

πξνο ηηο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο (βι.  θεθάιαην 2.2).  

 

    ην ζεκείν απηφ αλαθέξνληαη ελ ζπληνκία βαζηθά ζεκεία ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

πνπ δηέπεη ηελ αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ελ ζπ-

λερεία εμεηάδνληαη/αλαιχνληαη νη δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

παξέρνληαη, ελψ πξνηείλνληαη βειηησηηθέο ξπζκίζεηο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε πξν-

ψζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

    πσο αλαθέξεηαη ζηελ Τ.Α. 21072β/Γ2/28-02-2003 εηζάγεηαη ζην σξνιφγην πξφ-

γξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ, Γεκνηηθνχ θαη Γπκλαζίνπ ε «Δπέιηθηε Εψλε», ζην πιαί-

ζην ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηνχληαη δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζρέδηα εξγαζίαο. 

Μεηαμχ ησλ πξνηεηλφκελσλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ είλαη θαη ε Πεξηβαιινληηθή  Δθπαί-

δεπζε. Οη άμνλεο γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ πεδίνπ απηνχ αθνξνχλ ηηο ζεκαηηθέο: 

αέξαο – αηκφζθαηξα – θιηκαηηθέο αιιαγέο, λεξφ, έδαθνο, δάζε, βηνπνηθηιφηεηα – ε 

εμαθάληζε ησλ εηδψλ, ελέξγεηα, ε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ, αλζξψ-

πηλεο δξαζηεξηφηεηεο, αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη αμίεο. Οη ζθνπνί, ζηφρνη ηνπ πξν-

γξάκκαηνο – δξαζηεξηνηήησλ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηαζεσλ θαη ζπκπε-

ξηθνξψλ, ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Χο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο 

πξνηείλνληαη ην ζρέδην εξγαζίαο, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη ε κειέηε πεδίνπ. 

πκπιεξσκαηηθά ηνπ σο άλσ ηζρχνληνο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ηελ Πεξηβαι-

ινληηθή Δθπαίδεπζε, παξέρεηαη θαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ δηδαθηηθνχ – κα-

ζεζηαθνχ πεδίνπ «Πεξηβάιινλ θαη Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» (Παη-

δαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2011β, Τ.Α. 11372/Γ2/03-10-2011, Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο, 2014), κε ην νπνίν πξνηείλνληαη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη εκπινπ-

ηίδεηαη ε ζρεηηθή ζεκαηνινγία. Ζ ζεκαηνινγία αλαπηχζζεηαη απφ ην Νεπηαγσγείν 

κέρξη ηε Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε θάζε κία απφ ηηο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο λα πξνζεγγίδεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ηάμεηο, ψζηε νη καζεηέο/-ηξηεο λα 

αληηιακβάλνληαη θαιπηέξα θαη λα εκβαζχλνπλ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ελψ ζπκ-

βαδίδεη θαη κε ηελ αλαπηπζζφκελε ζεκαηνινγία ησλ ζπλαθψλ καζεκάησλ πνπ δη-

δάζθνληαη ζην Γεκνηηθφ θαη ην Γπκλάζην. 

    Γηα ην Νεπηαγσγείν εληάζζνληαη ηα ζρέδηα εξγαζίαο, πνπ ζθνπφ έρνπλ λα εκπιέ-

μνπλ ηα παηδηά ζε κηα ζρεδηαζκέλε δξάζε κε ζέκαηα ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληφο ηνπο, 

αλαπηχζζνληαο ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. 
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    ην σξνιφγην πξφγξακκα
1
 ησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ, ε 

«Δπέιηθηε Εψλε» θαηαιακβάλεη δχν ψξεο εβδνκαδηαίσο, ελψ ζηηο κηθξέο ηάμεηο ηνπ 

Γεκνηηθνχ είλαη κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο, γηα ην Γπκλάζην ε «Εψλε Βησκαηηθψλ Γξά-

ζεσλ» (νλνκαζία αληίζηνηρε ηεο «Δπέιηθηεο Εψλεο» ηνπ Γεκνηηθνχ) θαηαιακβάλεη 

απφ κία έσο δχν ψξεο εβδνκαδηαίσο αλάινγα κε ηελ ηάμε. 

    Γηα ην Γεκνηηθφ γηα ηελ αλάπηπμε δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ππεχζπλνη/-εο 

είλαη νη δάζθαινη/-εο ησλ ηάμεσλ πνπ πξνγξακκαηίδνπλ αλά ηξίκελν ηηο δξαζηε-

ξηφηεηεο πνπ ζα αλαπηχμνπλ, ελ ζπλερεία ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ θαη νη αξκφδηνη 

ζρνιηθνί/-έο ζχκβνπινη θαη νη ππεχζπλνη/-εο ησλ νηθείσλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο 

εγθξίλνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

πσο αλαθέξεηαη ζηελ σο άλσ Τπνπξγηθή Απφθαζε, νη επηινγέο ηεο ζεκαηνινγίαο 

ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηζφξξνπα ην ζχλνιν ησλ πξνηεηλφκελσλ ζεκαηηθψλ πε-

ξηνρψλ, νη ζεκαηηθέο πεξηνρέο δελ απνηεινχλ επηπιένλ καζήκαηα, αιιά ζπλδένληαη 

κε ηελ χιε ησλ καζεκάησλ βειηηψλνληαο ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ελζαξξχλνπλ ηε 

ζπκκεηνρή, ελψ νη καζεηέο/-ηξηεο δελ ππφθεηληαη ζε εμεηάζεηο. Ο ρξφλνο πνπ αθαη-

ξείηαη απφ νξηζκέλα καζήκαηα, αμηνπνηείηαη ζηελ «Δπέιηθηε Εψλε» κε αλάινγεο 

δξαζηεξηφηεηεο πξνο φθεινο ησλ καζεκάησλ θαη φρη γηα ζπκπιεξσκαηηθή δηδα-

ζθαιία. ηαλ ηα πξνγξάκκαηα νινθιεξσζνχλ παξνπζηάδνληαη ζε εηδηθή εθδήισζε 

γηα καζεηέο/-ηξηεο, γνλείο/θεδεκφλεο θαη θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

    Δθηφο απφ ηηο εξγαζίεο – δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνρξεσηηθά πξέπεη λα αλαπηχμνπλ 

νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ «Δπέιηθηε Εψλε», κπνξνχλ πξναηξεηηθά λα πινπνηήζνπλ Πξν-

γξάκκαηα ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ηα νπνία θαη απηά πινπνηνχληαη θαηά θχξην 

ιφγν ζηελ «Δπέιηθηε Εψλε»). Ζ δηαθνξά ησλ Πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηε-

ξηνηήησλ ζε ζρέζε κε δξαζηεξηφηεηεο θαη ζέκαηα πνπ αλαπηχζζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ζηελ «Δπέιηθηε Εψλε» είλαη φηη έρνπλ πην ζπγθξνηεκέλν ραξαθηήξα (ππνβνιή 

ζρεδίνπ πξνγξάκκαηνο ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο θαη ησλ 

ζηφρσλ, κεγαιχηεξε δηάξθεηα, ππνζηήξημε απφ Τπεχζπλνπο/-εο ηεο Αγσγήο Τγείαο, 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ, ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

θαη απφ Τπεχζπλνπο/-εο ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ Κέληξσλ 

πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ). Ζ ζεκαηνινγία ηνπο αθνξά ηα πεδία: 

Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο, Αγσγήο Τγείαο, Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Πνιηηη-

ζηηθψλ Θεκάησλ, eTwinning θαη ERASMUS+. Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο Πξνγξακ-

κάησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ δίλεηαη ζην Γπκλάζην θαη Λχθεην (Δγθχθιηνο 

178852/ΓΓ4/06-11-2015 Τπνπξγείνπ Παηδείαο). 

    Γηα ην Γπκλάζην αλαπηχζζνληαη δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ή εθηφο ζρν-

ιείνπ, νη θαζεγεηέο/-ηξηεο πνπ εηζεγνχληαη δξαζηεξηφηεηεο επηιέγνπλ είηε απφ ηηο 

πξνηεηλφκελεο είηε άιιεο, ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο/ηηο θαζεγεηέο/-ηξηεο ησλ άιισλ 

εκπιεθφκελσλ καζεκάησλ, ελψ θαη νη καζεηέο/-ηξηεο ζπλεξγάδνληαη κε θαζεγεηέο/-

ηξηεο γηα ππνζηήξημε ζε αληηθείκελα ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο πεδίνπ. Ο αξηζκφο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαζνξίδεηαη απφ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ, ελψ ζην πξνγξακκαηηζκφ 

ζπκκεηέρνπλ θαη νη ζρνιηθνί/-έο ζχκβνπινη. ηαλ ηα πξνγξάκκαηα νινθιεξσζνχλ  

                                                             
1
 Σν σξνιφγην πξφγξακκα θαζνξίδεηαη κε Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 
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παξνπζηάδνληαη ζε εηδηθή εθδήισζε γηα καζεηέο/-ηξηεο, γνλείο/θεδεκφλεο θαη θνξείο 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Γηα ην Γπκλάζην  κε βάζε ηελ Τ.Α. 115475/Γ2/21-08-2013 δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα 

βησκαηηθέο δξάζεηο – ζπλζεηηθέο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο – project ζε έμη δηδαθηηθά 

αληηθείκελα, ηα νπνία αλαπηχζζνληαη ζηε «Εψλε Βησκαηηθψλ Γξάζεσλ» δηάξθεηαο 

κηαο ψξαο εβδνκαδηαίσο γηα ηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε θαη δπν σξψλ γηα ηε Γ΄ ηάμε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα κε βάζε ηελ Δγθχθιην 144968Γ2/16-09-2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παη-

δείαο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016, γηα ηελ Α΄ ηάμε ζηα δχν πξψηα ηξίκελα 

πινπνηνχληαη ζέκαηα ηεο ρνιηθήο θαη Κνηλσληθήο Εσήο (ΚΕ), ζην ηξίην ηξίκελν 

πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ζην ζέκα ηεο ζρνιηθήο βίαο ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο, ζηε Β΄ 

ηάμε ζηα ηξία ηξίκελα πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ δχν επηζηεκνληθψλ πεδίσλ 

(Φχζε θαη Άζθεζε, Πνιηηηζκφο θαη Γξαζηεξηφηεηεο Σέρλεο), ζηε Γ΄ ηάμε ζηα ηξία 

ηξίκελα πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ απφ ηξία επηζηεκνληθά πεδία (ρνιηθφο 

Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο, Σνπηθή Ηζηνξία, Πεξηβάιινλ θαη Δθπαίδεπζε γηα 

ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε). Αλ θάπνηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο δελ κπνξεί 

λα θαιπθζεί εληφο ηξηκήλνπ, ηφηε επεθηείλεηαη θαη ζηα επφκελα (Δγθχθιηνο 182663/ 

Γ2/12-11-2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο). 

Δθηφο απφ ηηο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνρξεσηηθά πξέπεη λα αλαπηχμνπλ 

νη εθπαηδεπηηθνί ζηε «Εψλε Βησκαηηθψλ Γξάζεσλ», φπσο αλαθέξζεθε θαη πα-

ξαπάλσ κπνξνχλ πξναηξεηηθά λα πινπνηήζνπλ Πξνγξάκκαηα ζρνιηθψλ δξαζηεξην-

ηήησλ ηα νπνία φκσο πινπνηνχληαη κεηά ην πέξαο ησλ καζεκάησλ (Δγθχθιηνο 17 

8852/ΓΓ4/06-11-2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο). 

    Γηα ην Γεληθφ Λχθεην κε βάζε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4186/2013, ζην σξνιφγην πξφ-

γξακκα ζηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμε εξεπλεηηθήο εξγα-

ζίαο (project) ζηε «Εψλε Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ», ε νπνία θαηαιακβάλεη ζην 

σξνιφγην πξφγξακκα  δχν ψξεο εβδνκαδηαίσο γηα ηελ Α΄ ηάμε θαη  κηα ψξα γηα ηε Β΄ 

ηάμε. 

Με βάζε ηελ Δγθχθιην 141285/Γ2/08-09-2014 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, νη εθπαη-

δεπηηθνί κέζα απφ ηέζζεξηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο (Αλζξσπηζηηθέο θαη Κνηλσληθέο 

Δπηζηήκεο, Σέρλε θαη Πνιηηηζκφο, Σερλνινγία θαη Αλάπηπμε, Πεξηβάιινλ θαη Αεη-

θφξνο Αλάπηπμε), ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ζρεηηθά ζέκαηα γηα ην πξψην ηεηξάκελν θαη 

ελ ζπλερεία γηα ην δεχηεξν, θξνληίδνπλ έηζη ψζηε ε θαηαλνκή ησλ ζεκάησλ λα είλαη 

ηέηνηα ψζηε νη καζεηέο/-ηξηεο λα εκπιαθνχλ ζε δηαθνξεηηθήο θχζεο ζέκαηα, ελψ 

δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ελφο ζέκαηνο ηνπ πξψηνπ ηεηξακήλνπ θαη ζην 

δεχηεξν αλ θξηζεί απαξαίηεην, ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ κε ηνπο/ηηο ζρνιηθνχο/έο  

ζχκβνπινπο παηδαγσγηθήο επζχλεο εγθξίλνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Σέινο νη καζεηέο/-ηξηεο επηιέγνπλ ζέκαηα ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο. ηαλ 

ηα πξνγξάκκαηα νινθιεξσζνχλ παξνπζηάδνληαη ζε εηδηθή εθδήισζε γηα καζεηέο/-

ηξηεο, γνλείο/θεδεκφλεο θαη θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ελψ αλαξηψληαη θαη ζε 

ζρεηηθή ηζηνζειίδα γηα λα δηαρπζεί ε γλψζε/πιεξνθφξεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφ-

ηεηα. 

Δθηφο απφ ηηο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνρξεσηηθά πξέπεη λα αλαπηχμνπλ 

νη εθπαηδεπηηθνί ζηε «Εψλε Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ», φπσο αλαθέξζεθε θαη παξα-

πάλσ κπνξνχλ πξναηξεηηθά λα πινπνηήζνπλ Πξνγξάκκαηα ζρνιηθψλ δξαζηεξην-
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ηήησλ, ηα νπνία φκσο πινπνηνχληαη κεηά ην πέξαο ησλ καζεκάησλ (Δγθχθιηνο 17 

8852/ΓΓ4/06-11-2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο). 

    ε απηφ ην ζεκείν επηζεκαίλνληαη αδπλακίεο ζηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ησλ δξαζηε-

ξηνηήησλ θαη θπξίσο γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηδφκελεο κε ηελ Πεξη-

βαιινληηθή  Δθπαίδεπζε.  

Δίλαη γεγνλφο φηη ε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπ-

ζηεκαηηθφ ηξφπν πιένλ, κέζα απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ην σξνιφγην πξφ-

γξακκα, γηα λα επηηεπρζνχλ φκσο νη ζθνπνί απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

λα έρνπλ ην κέγηζην φθεινο νη καζεηέο/-ηξηεο, ζα πξέπεη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή λα 

εζηηάζεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ απηνχ. 

    πσο πξνθχπηεη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, ζην Γεκνηηθφ ε «Δπέιηθηε Εψλε» 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη γηα 

ηελ θάιπςε δηδαθηηθψλ σξψλ άιισλ καζεκάησλ πνπ ιφγσ ηεο εθηεηακέλεο χιεο 

ηνπο δελ επαξθή ν δηαηηζέκελνο ρξφλνο (βι. θεθάιαην 2.1.2). Απηφ πξαθηηθά ζε-

καίλεη φηη δελ επηηπγράλεηαη  ν ζηφρνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Τ.Α. 21072β/Γ2/28-02-

2003 θαη ζηελ Τ.Α. Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-08-2005 ζρεηηθά κε ην φηη ε «Δπέιηθηε 

δψλε» δελ είλαη ρψξνο ζπκπιεξσκαηηθήο δηδαζθαιίαο καζεκάησλ. Δπίζεο είλαη 

δεηνχκελν θαηά πφζνλ νη επηινγέο ησλ ζεκάησλ θαιχπηνπλ ηζφξξνπα ην ζχλνιν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ θαη  θαηά πφζνλ παξνπζηάδνληαη νη εξγαζίεο ζε 

ζρεηηθή εθδήισζε. 

ρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δεδνκέλνπ ηεο 

πξναηξεηηθήο κνξθήο ηνπο, είλαη δεηνχκελν θαηά πφζνλ ζα εκπιαθεί έλαο κεγάινο 

αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ, ελψ φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ Δγθχθιην 178852/ΓΓ4/06-11-

2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο σο πξνο ηηο δαπάλεο πινπνίεζεο ηέηνησλ πξνγξακ-

κάησλ δελ πξνβιέπεηαη ε θάιπςή ηνπο, αξά πξνθχπηνπλ πεξηνξηζκνί ζε ηπρφλ πξν-

γξάκκαηα πνπ απαηηνχλ πφξνπο. 

Χο πξνο ηελ αλάπηπμε ζεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Γεκνηηθφ, ελην-

πίδνληαη ηα εμήο πξνβιήκαηα:  

α) ιφγσ ησλ πνιιψλ πξνηεηλφκελσλ ζεκάησλ, αιιά θαη ηεο δπλαηφηεηαο νη εθπαη-

δεπηηθνί λα επηιέμνπλ νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα, ελδέρεηαη λα κελ δνζεί ε δπλαηφηεηα 

εκπινθήο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ κε ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο ή λα δνζνχλ ιίγεο 

ηέηνηεο δπλαηφηεηεο. 

β) αλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ επηιέμνπλ ηελ πινπνίεζε πξναηξεηηθψλ Πξνγξακκάησλ 

ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αξθεζηνχλ ζηελ πινπνίεζε ζεκάησλ – δξαζηεξηνηή-

ησλ πνπ ζα πινπνηήζνπλ νπζηαζηηθά κφλνη ηνπο ζηελ «Δπέιηθηε Εψλε», ην πην 

πηζαλφ είλαη φηη δελ ζα δεηήζνπλ ηελ ππνζηήξημε ηνπ/ηεο Τπεχζπλνπ/-εο ηεο Πε-

ξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ή ηνπ/ηεο Τπεχζπλνπ/-εο ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο 

νηθείαο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο, ελψ είλαη ακθίβνιν θαηά πφζνλ ζα αλαπηχμνπλ 

θάπνην ζχλζεην/εμεηδηθεπκέλν πεξηβαιινληηθφ ζέκα πνπ ζα απαηηεί ζρεηηθέο γλψζεηο. 

γ) νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα δψζνπλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ζεκάησλ – δξα-

ζηεξηνηήησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ «Δπέιηθηε Εψλε», δεδνκέλνπ φηη 

φπσο αλαθέξζεθε ζην θεθ. 2.1.2 απφ ηα καζήκαηα Μειέηε Πεξηβάιινληνο θαη Γεσ-

γξαθίαο αλαιψλνληαη ψξεο ππέξ ησλ καζεκάησλ Γιψζζαο θαη Μαζεκαηηθψλ, νπφηε 
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κεηψλνληαη νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ην πεξηβάιινλ θαη εκπέ-

δσζεο ηεο χιεο. Αλ νη εθπαηδεπηηθνί φπσο πξναλαθέξζεθε αλαιψζνπλ ψξεο θαη απφ 

ηελ «Δπέιηθηε Εψλε» γηα ηελ θάιπςε ηεο δηδαθηηθήο χιεο Γιψζζαο θαη Μαζε-

καηηθψλ, θαη αζρνιεζνχλ κε δξαζηεξηφηεηεο ζεκαηνινγίαο άιιεο πιελ ηνπ πεξη-

βάιινληνο, ηφηε είλαη πξνθαλέο φηη ράλεηαη ε δπλαηφηεηα πεξηβαιινληηθήο εθπαί-

δεπζεο ε νπνία κπνξεί λα αζθεζεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζην πιαίζην ηεο «Δπ-

έιηθηεο Εψλεο».  

δ) ζηελ «Δπέιηθηε Εψλε» κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ πην εχθνια θαη εξγαζίεο πεδίνπ, 

είλαη δεηνχκελν φκσο θαηά πφζνλ αμηνπνηείηαη απηή ε δπλαηφηεηα απφ ηνπο/ηηο εθ-

παηδεπηηθνχο (θφβνο απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο εθηφο ζρν-

ιείνπ, ειιηπήο ππνζηήξημή ηνπο). Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα εζηηάζεη 

ζηελ παξνρή πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπ-

ηηθνχο (βι. θεθάιαηα 2.4 θαη 2.3). 

    ην Γπκλάζην φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ Δγθχθιην 144968Γ2/16-09-2015 ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη αλαθέξζεθε παξαπάλσ, πινπνηνχληαη ζέκαηα ηα νπνία 

είλαη θαηαλεκεκέλα ζηα ηξία ηξίκελα ηεο Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο. 

ρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ζεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Γπκλάζην κε 

βάζε ηε ζρεηηθή εγθχθιην, ζηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε δελ αλαπηχζζεηαη ζρεηηθή ζε-

καηνινγία, ελψ ζρεηηθφ ζέκα κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε θάπνην ηξίκελν ηεο Γ΄ ηάμεο, 

κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη θάπνηα άιιε δξαζηεξηφηεηα απφ άιιε ζεκαηηθή 

ελφηεηα δελ ζα ρξεηαζηεί λα επεθηαζεί θαη ζε άιιν ηξίκελν. πλεπψο πξνθχπηεη φηη 

νη φπνηεο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ γηα ηελ Α΄ 

θαη Β΄ ηάμε, παξέρνληαη νπζηαζηηθά απφ ηα ζρνιηθά βηβιία (θπξίσο απηά ησλ θπ-

ζηθψλ επηζηεκψλ), θαζψο θαη απφ ηελ ελδερφκελε παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ 

πνπ πξνζθέξνπλ ηα Κ.Π.Δ. (βι. θεθάιαηα 2.1.3 θαη 2.2). Ζ αλαθνξά ζηελ Τ.Α. 

21072β/Γ2/28-02-2003 φηη νη δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζνληαη θαη εθηφο ζρνιείνπ, 

είλαη δεηνχκελν θαηά πφζνλ πινπνηνχληαη. 

ρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δεδνκέλνπ ηεο 

πξναηξεηηθήο κνξθήο ηνπο, είλαη δεηνχκελν θαηά πφζνλ ζα εκπιαθεί έλαο κεγάινο 

αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ, επίζεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ Δγθχθιην 178852/ΓΓ4/06-

11-2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο σο πξνο ηηο δαπάλεο πινπνίεζεο ηέηνησλ πξν-

γξακκάησλ δελ πξνβιέπεηαη ε θάιπςή ηνπο, άξα πξνθχπηνπλ πεξηνξηζκνί ζε ηπρφλ 

πξνγξάκκαηα πνπ απαηηνχλ πφξνπο, ελψ ζεκεηψλεηαη φηη νη καζεηέο/-ηξηεο Γπκλα-

ζίνπ θαη Λπθείνπ είλαη ζε ζηάδην φπνπ αλαπηχζζεηαη πεξαηηέξσ ην γλσζηαθφ ηνπο 

ππφβαζξν, ε αληίιεςε, ε θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο 

πην άξηησλ θαη πξσηφηππσλ εξγαζηψλ.   

    ην Λχθεην ε δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (project) παξέρεηαη 

ζηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε κε ηέζζεξηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο εθ ησλ νπνίσλ ε κηα αθνξά ηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ζηα δπν ηεηξάκελα ηεο θάζε ηάμεο αλαπηχζζνληαη 

ζπλνιηθά δπν δξαζηεξηφηεηεο. 

ρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ζεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Λχθεην, πξν-

θχπηεη φηη δξαζηεξηφηεηα ζρεηηδφκελε κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζα πξαγ-

καηνπνηεζεί ή ζηελ Α΄ ή ζηε Β΄ Λπθείνπ (θαηαλνκή ησλ ηεζζάξσλ ζεκαηηθψλ ελν-

ηήησλ), ελψ ζηε Γ΄ Λπθείνπ δελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ 
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απφ ην σξνιφγην πξφγξακκα. πλεπψο πξνθχπηεη φηη δελ δίλνληαη δπλαηφηεηεο γηα 

αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε θάζε ηάμε, άξα θαη ζην 

Λχθεην, ηα ζρνιηθά βηβιία (θπξίσο απηά ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ) ζα δψζνπλ δπ-

λαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο πιεξνθφξεζεο/εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ε ελδερφκελε 

παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα Κ.Π.Δ. (βι. θεθάιαηα 2.1.4 θαη 

2.2). Δπίζεο είλαη δεηνχκελν θαηά πφζνλ πινπνηνχληαη δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ζρν-

ιείνπ (έξεπλεο πεδίνπ, θ.η.ι.) θαζψο θαη Πξνγξάκκαηα ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

δεδνκέλνπ ηεο πξναηξεηηθήο κνξθήο ηνπο. 

 

    Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαί-

δεπζεο, επηπιένλ δπλαηφηεηεο παξέρνληαη κέζσ ηεο θαζηέξσζεο ηεο «Δβδνκάδαο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο» ζηα ζρνιεία, κε βάζε ηελ Δγθχθιην 12342/Γ7/03-

09-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, θαζηεξψζεθε ε 2
ε
 εβδνκάδα ηνπ Οθησβξίνπ σο 

«Δβδνκάδα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο» κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο κα-

ζεηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. πσο αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή εγθχθιην ηελ 

εβδνκάδα απηή, ηα Κ.Π.Δ., νη Τπεχζπλνη/-εο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, νη 

Τπεχζπλνη/-εο ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη φια ηα ζρνιεία, ζα πξέπεη λα δηνξ-

γαλψζνπλ ζρεηηθέο ελεκεξσηηθέο δξάζεηο θαη εθδειψζεηο. 

ηελ αξρή θάζε ζρνιηθνχ έηνπο απνζηέιιεηαη ζρεηηθή ελεκεξσηηθή εγθχθιηνο πνπ 

ελδέρεηαη λα δίλεη επηπιένλ θαηεπζχλζεηο. (γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 ηζρχεη ε 

Δγθχθιηνο 151990/Γ2/29-09-2015).  

    Ζ θίλεζε απηή απφ ηελ πιεπξά ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, γηα ηνλ νξηζκφ κηαο 

εβδνκάδαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έηνπο αθηεξσκέλε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, 

δίλεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο γηα αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ, ελψ ν ζπκβνιηθφο ρα-

ξαθηήξαο δξα θαη σο ππελζχκηζε πξνο ηε καζεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα γηα 

ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

κσο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε/πξνζσπηθή παξαηήξεζε πξνθχπηεη φηη δελ αμην-

πνηείηαη ν ζεζκφο απηφο απφ φια ηα ζρνιεία  ή/θαη απφ ηνπο/ηηο  Τπεχζπλνπο/-εο Πε-

ξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Τπεχζπλνπο/-εο ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, έηζη πα-

ξαηεξείηαη ζρνιεία λα κελ αλαπηχζζνπλ θακία δξαζηεξηφηεηα ηελ εβδνκάδα απηή, 

ελψ είλαη δεηνχκελν θαηά πφζνλ ζρνιεία πνπ αλαπηχζζνπλ/ζπκκεηέρνπλ ζε ζρεηηθέο 

δξάζεηο εθκεηαιιεχνληαη φιεο ηηο εκέξεο γη’ απηφλ ην ζθνπφ. εκεηψλεηαη επίζεο –

απφ πξνζσπηθή παξαηήξεζε– φηη ππάξρνπλ θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ αγλννχλ ηελ 

χπαξμε ηεο θαζηέξσζεο απηήο ηεο εβδνκάδαο. 

    πλεπψο ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζεζκνχ απηνχ, γηα λα απνθηήζεη νπζηαζηηθφ λφεκα ην εγρείξεκα απηφ θαη λα ηχρνπλ 

φινη/-εο νη καζεηέο/-ηξηεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο θαη 

εθπαίδεπζεο. 

 

    Δπίζεο θξίλεηαη ζθφπηκν ζε κειινληηθφ δηεζλέο ζπλέδξην/δηάζθεςε γηα ηελ Πεξη-

βαιινληηθή Δθπαίδεπζε λα θαζηεξσζεί παγθφζκηα εκέξα ζρεηηθή κε ην πεξηβάιινλ 

θαη ηελ εθπαίδεπζε, σο πξνηεηλφκελνη ηίηινη ζα κπνξνχζε λα είλαη: «Παγθφζκηα 

Ζκέξα Δθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ», «Παγθφζκηα Ζκέξα Πεξηβάιινληνο ζηελ 

Δθπαίδεπζε». 
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Κξίλεηαη ζθφπηκε ε θαζηέξσζε κηαο ηέηνηαο εκέξαο κε δηεζλή αλαθνξά γηα ηνπο εμήο 

ιφγνπο: 

α) ε θαζηέξσζε παγθφζκηαο εκέξαο δξα σο ππελζχκηζε γηα ηε ζεκαζία ηεο πξν-

ζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε φινπο/-εο ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο ησλ ρσξψλ ηνπ 

θφζκνπ αιιά θαη επξχηεξα ηεο θνηλσλίαο, θαηαδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία ηεο απφ 

θνηλνχ πξνζπάζεηαο, αιιά θαη ηνπ ξφινπ πνπ κπνξεί λα επηηειέζεη ε εθπαίδεπζε.   

β) ε θαζηέξσζε κηαο ηέηνηαο εκέξαο δίλεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο ζηα ζρνιεία γηα 

αλάπηπμε ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη δπλαηφηεηεο γηα δηεζλείο ζπλεξγα-

ζίεο κε ηελ αλάπηπμε απφ θνηλνχ, ζεκάησλ, ζπδεηήζεσλ, δξάζεσλ, αληαιιαγή απφ-

ςεσλ, θ.η.ι., γηα ηνπηθά θαη ππεξηνπηθά πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα, 

θαζηζηψληαο έηζη κε ζαθή ηξφπν ζηνπο/ζηηο ζπκκεηέρνληεο/-νπζεο ηελ αμία ηεο ζπλ-

εξγαηηθήο αληηκεηψπηζεο ζηα ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο
2
. 

γ) ηα ειιεληθά ζρνιεία θαη ηα ζρνιεία άιισλ ρσξψλ, αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο  

–ζην βαζκφ πνπ ην πξάηηνπλ– ζρεηηθέο κε ην πεξηβάιινλ, θαηά ηνλ ενξηαζκφ πα-

γθφζκησλ εκεξψλ πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ π.ρ. Παγθφζκηα Ζκέξα Γαζνπνλίαο, 

Παγθφζκηα Γηνξηή Πνπιηψλ, Παγθφζκηα Ζκέξα Τγξνηφπσλ
3
, φκσο δελ ππάξρεη 

εκέξα ζπλδπαζηηθνχ ενξηαζκνχ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ εθπαίδεπζε
4
,  ελψ γεληθά 

ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο 

αλάπηπμεο/πξνψζεζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Ζ θαζηέξσζε εκέξαο κε 

ζπζρέηηζε πεξηβάιινληνο θαη εθπαίδεπζεο απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο αλάιεςεο δξά-

ζεσλ απφ ηε καζεηηθή – εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. 

 

    Απφ ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο θαη επηζεκάλζεηο πξνθχπηεη φηη ελψ ε ελζσκάησζε 

ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ – κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ  

(βησκαηηθέο δξαζηεξηνηήηεο, δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζπλεξγαηηθή κάζεζε, θ.ά.) 

ζε έλα κεγάιν βαζκφ νθείινληαη ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε φπσο απηφ απφ-

ηππψλεηαη κέζα απφ ηηο δηεζλείο δηαζθέςεηο θαη ζπλέδξηα, παξαηεξείηαη φηη αλ δελ 

επηιερζνχλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ή είλαη ιίγα ζηνλ αξηζκφ, ηφηε δελ ζα 

δνζεί θαη ε δπλαηφηεηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ζε ζπλ-

                                                             
2
 Μηα ηέηνηα ήκεξα ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα θαζηεξσζεί ρξνληθά πξνο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη γηα παξνπζηάζεηο απνηειεζκάησλ ζε ζέκαηα 

πνπ επεμεξγάζζεθαλ νη καζεηέο/-ηξηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

3
 ηελ Τ.Α. 21072α/Γ2/28-02-2003 ζηε ζειίδα 4066, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ηέηνηνπ ηχπνπ 

ενξηψλ θαη κεηαμχ άιισλ ενξηψλ αλαθέξεηαη ε «εκέξα πξάζηλνπ», φκσο ηέηνηα εκέξα ππφ απηφ ηνλ 

ηίηιν, δελ θαίλεηαη λα πξνθχπηεη ηνπιάρηζηνλ απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Κέληξνπ 

Πιεξνθφξεζεο Ζλσκέλσλ Δζλψλ (2016) θαη ηεο wikipedia (2016) ζρεηηθά κε ηηο «παγθφζκηεο θαη 

δηεζλείο εκέξεο». 

4
 Ζ εηζαγσγή ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα εβδνκάδαο αθηεξσκέλεο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθ-

παίδεπζε, θαιχπηεη λαη κελ ηε ζεκαζία ηεο ζεζκνζέηεζεο ενξηαζηηθψλ εκεξψλ/εβδνκάδσλ, αιιά αλ 

δελ ππάξρεη αληίζηνηρε ζεζκνζέηεζε θαη ζε άιιεο ρψξεο, ηφηε ην εγρείξεκα έρεη κφλν ηνπηθή εκ-

βέιεηα. εκεηψλεηαη φηη ππάξρνπλ παγθφζκηεο εκέξεο πνπ ζπλδπάδνπλ ζεκαηηθέο θαη απεπζχλνληαη 

θπξίσο ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα: π.ρ. ε «Παγθφζκηα Ζκέξα Θεάηξνπ ζηελ Δθπαίδεπζε» ζηηο 27 

Ννεκβξίνπ. 
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δπαζκφ φηη δελ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φιεο ηηο ηάμεηο αλάπηπμεο ηέηνησλ δξα-

ζηεξηνηήησλ, ηφηε θαίλεηαη ν απνζπαζκαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ελζσκάησζεο ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη θαηεμνρήλ ζηε «δψλε» 

ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαιχηεξα ε Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ζηελ Δγθχθιην 178852/ΓΓ4/06-11-2015 ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο αλαθέξεηαη απφζπαζκα απφ ηελ Unesco ζρεηηθά κε ηελ Πε-

ξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, φπνπ γίλεηαη ιφγνο φηη είλαη κηα δηαξθήο δηαδηθαζία κέζσ 

ηεο νπνίαο ηα άηνκα θαη νη θνηλσληθέο νκάδεο ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην πεξηβάιινλ 

ηνπο, ζα απνθηήζνπλ αλάινγεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θαη ζα δξάζνπλ γηα ηελ 

επίιπζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ.
5
 

    Κιείλνληαο απηφ ην θεθάιαην, γίλεηαη ελ ζπλερεία αλαθνξά ζε πξναηξεηηθά πξν-

γξάκκαηα ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Θεκαηηθά Γίθηπα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαί-

δεπζεο, ην eTwinning θαη ην ERASMUS+) ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηνπο γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ελψ επίζεο επηρεηξείηαη ζπζρε-

ηηζκφο ηνπο κε ην ζεζκφ ησλ αδειθνπνηεκέλσλ πφιεσλ θαη ηηο δηαθαηλφκελεο πξν-

νπηηθέο. 

    Με βάζε ηελ Τ.Α. 127856/Γ7/29-11-2006 θαη ηελ Δγθχθιην 178852/ΓΓ4/06-11-

2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ηα Θεκαηηθά Γίθηπα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

δηαθξίλνληαη ζε εζληθά, πεξηθεξεηαθά ή ηνπηθά θαη δηεζλή, ελψ ην eTwinning θαη ην 

ERASMUS+ είλαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα. 

                                                             
5
 εκεηψλεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο, κε ηηο σο άλσ αλαθνξέο γηα 

ηε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

απνθάζηζε φηη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 ε «Δπέιηθηε Εψλε» θαηαξγείηαη γηα ηελ Δ΄ θαη Σ΄ 

Γεκνηηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ε «Εψλε Βησκαηηθψλ Γξάζεσλ» γηα ηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ, ελψ 

παξακέλνπλ ηα πξναηξεηηθά πξνγξάκκαηα ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (βι.Τ.Α. Φ12/657/70691/Γ1/26-

04-2016, Τ.Α. 93381/Γ2/07-06-2016, Τ.Α. 121072/Γ2/22-07-2016, Δγθχθιηνο 170596/ΓΓ4/13-10-

2016 Τπνπξγείνπ Παηδείαο). 

Δίλαη πξνθαλέο φηη είλαη αξλεηηθή εμέιημε, θαζφηη έλαο ζεζκφο πνπ κε δπζθνιία θαη πξνζπάζεηεο 

εληάρζεθε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ελ πνιινίο ζηεξίρηεθε απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο, δί-

λνληαο ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ ζε δηαθξηηφ ρψξν ζην σξνιφγην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ, ηειηθά θαηαξγείηαη. Απηή ε εμέιημε είλαη αξλεηηθή θαη γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

θαζφηη νη καζεηέο/-ηξηεο ζα έρνπλ δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θπξίσο απφ ηα 

ζρνιηθά βηβιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (κε ηηο φπνηεο δπλαηφηεηεο παξέρνπλ απηά, θαη εληφο ησλ 

σξψλ δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ απηψλ), απφ δξαζηεξηφηεηεο ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ πξναηξε-

ηηθνχ ραξαθηήξα πνπ ηπρφλ ζα αλαιάβνπλ λα εθπνλήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη απφ δπλαηφηεηεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηα Κ.Π.Δ. αιιά κε πνιιέο αδπλακίεο (βι. επφκελν θεθάιαην). Με βάζε ηα σο άλσ 

αλαθεξφκελα θξίλεηαη αλαγθαία ε χπαξμε «δψλεο δξαζηεξηνηήησλ» ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκν-

ηηθνχ, Γπκλαζίνπ, Λπθείνπ, κε ππνρξεσηηθή ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ/δξαζηεξηνηή-

ησλ.  

εκεηψλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν ραξαθηεξηζηηθή αλαθνξά απφ ηελ Τ.Α. Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-08-

2005, πνπ αθνξνχζε ηελ γελίθεπζε ηεο εθαξκνγήο ηεο «Δπέιηθηεο Εψλεο» ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαί-

δεπζε, κε ζθνπφ ηελ θαηάδεημε ηνπ αζαθνχο ζρεδηαζκνχ άζθεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο: 

«Έρνληαο ππφςε: […] Ζ Δπέιηθηε Εψλε Γεκηνπξγηθψλ θαη Γηαζεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ε 

εθαξκνγή ηεο ζηα ρνιεία ηεο Υψξαο, ππνζηεξίδεη θαη πξνσζεί ηελ παηδαγσγηθή ηνπ δεκηνπξγηθνχ 

ζρνιείνπ, πνπ απνηειεί φξακα θαη επηδίσμε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ άιισλ θξαηψλ – 

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά θαη ηεο Υψξαο καο, ηα ηειεπηαία δεθαπέληε έηε». 
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Ζ ηδηαίηεξε ζεκαζία απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηε καζεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα λα αλαπηχμνπλ απφ θνηλνχ κε 

άιια ζρνιεία ηεο ρψξαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ πξνγξάκκαηα/δξαζηεξηφηεηεο, λα αληαι-

ιάμνπλ απφςεηο θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Σα Θεκαηηθά Γίθηπα Πεξηβαιινληηθήο Δθ-

παίδεπζεο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ελψ ηα άιια δχν 

δχλαηαη λα έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν ή λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιια ζέκαηα θαη 

ζθνπνχο πιελ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

Με βάζε ηελ Τ.Α. 127856/Γ7/29-11-2006 ηα Θεκαηηθά Γίθηπα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγνχληαη απφ Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Κ.Π.Δ., επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ Παη-

δείαο, θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη κε Κεξδνζθνπηθέο κε Κπβεξλεηηθέο 

πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο. ζνλ αθνξά ηα δηεζλή Θεκαηηθά Γίθηπα αλαπηχζ-

ζνληαη ζε επίπεδν δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ κε πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

ή/θαη απφ ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη θνξείο.
6
 

    Δίλαη πξνθαλέο φηη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε 

ηέηνησλ πξνγξακκάησλ ιφγσ ηεο ζεκαζίαο πνπ έρνπλ, αθνχ κέζσ απηψλ αλαδεη-

θλχεηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζηνπο/ζηηο εκπιεθφκελνπο/-εο (καζεηέο/-ηξηεο – 

εθπαηδεπηηθνχο) ε αμία ηεο ζπλεξγαηηθήο αληηκεηψπηζεο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο.
7
 

Γηα λα γίλεη φκσο απηφ ρξεηάδεηαη έλαο πνιπεπίπεδνο ζρεδηαζκφο, φρη κφλν απφ 

πιεπξάο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αιιά ζπλνιηθά ηεο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθήο ηεο 

ρψξαο. Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα αμηνπνηεί θάζε δπλαηφηεηα ζπλεξγα-

ζηψλ κε ππεξεζίεο θαη θνξείο πνπ κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ θνηλά πξνγξάκκαηα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ, ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, φζν θπξίσο κε 

ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ. Παξάιιεια ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ε θεληξηθή εμνπζία 

ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

                                                             
6
 Πξνθαιεί εληχπσζε ην γεγνλφο φηη δελ γίλεηαη αλαθνξά ζε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζρεηηθψλ δηθηχσλ 

απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξν-

θίκσλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ απηψλ. ε λεφηεξε εγθχθιην ζα πξέπεη λα γίλεη ζρεηηθή κλεία. 

Γεληθά αξλεηηθφ ζηνηρείν ζηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη φηη δελ ππάξρεη 

ζπλεξγαζία ζε ζηαζεξή βάζε κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, 

παξ’ φια απηά ζεκεηψλεηαη φηη ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη ην Τπνπξγείν Αγξν-

ηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ εθπνλνχλ, θαη πξαγκαηνπνηνχληαη δηαθφξνπ ηχπνπ πξνγξάκκαηα/ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ απεπζχλνληαη ζηε καζεηηθή – εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. 

 
7
 ηελ Τ.Α. 66272/Γ7/04-07-2005 πεξί Θεκαηηθψλ Γηθηχσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, αλα-

θέξεηαη –κεηαμχ άιισλ– φηη θχξην κέιεκα φζσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξάζεηο απηέο ζα 

πξέπεη λα είλαη ε ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ. 

Σίζεηαη ην εξψηεκα αλ είλαη απηφ, ην θχξην κέιεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αζρνινχληαη κε Θεκαηηθά 

Γίθηπα, ή αληηζέησο εάλ ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή είλαη εθείλε πνπ ζα πξέπεη λα θάλεη ηηο απαηηνχκελεο 

ελέξγεηεο, δεκηνπξγψληαο εθείλν ην πιαίζην ππνζηήξημεο ησλ δηθηχσλ, ην νπνίν ζα παξαθηλεί ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο ζε ζπκκεηνρή. εκεηψλεηαη φηη ζε κεηαγελέζηεξε Τπνπξγηθή Απφθαζε (Τ.Α. 127 

856/Γ7/29-11-2006) πνπ ηξνπνπνίεζε ηελ σο άλσ αλαθεξφκελε, απαιείθηεθε ε πξφηαζε απηή, αιιά 

παξακέλεη γεληθφηεξα ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ν πξνηξεπηηθφο, πξναηξεηηθφο ραξαθηήξαο άζθεζεο 

ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 
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    ην ζεκείν απηφ επηζεκαίλεηαη φηη έλαο ζεζκφο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ειιεληθψλ ζρνιείσλ θαη ζρνιείσλ άιισλ ρσξψλ, θαη ηελ απφ 

θνηλνχ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ, είλαη ν ζεζκφο ησλ αδειθνπνηεκέλσλ 

πφιεσλ. 

Έλαο ζεζκφο πνπ δελ έρεη ζηεξηρζεί νπζηαζηηθά απφ ηελ πνιηηεία –παξ’ φιν πνπ 

πνιινί Γήκνη ηεο ρψξαο είλαη αδειθνπνηεκέλνη κε άιινπο ηνπ εμσηεξηθνχ–
8
, ελψ ε 

αμηνπνίεζή ηνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο. 

Ζ ππνζηήξημε ηνπ ζεζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεη κέζσ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Υσξνηαμηθψλ 

Πιαηζίσλ δίλνληαο θαηεπζχλζεηο γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ αδειθνπνηεκέλσλ πφιεσλ 

θαη ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ, είλαη πξνθαλέο φηη έλαο ηέηνηνο 

ζρεδηαζκφο ζα βνεζήζεη θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

    Χο ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε/παξάδεηγκα, αλαθέξνληαη θάπνηεο απφ ηηο επη-

ζεκάλζεηο θαη θαηεπζχλζεηο πνπ δίλνληαη ζην ππφ αλαζεψξεζε Πεξηθεξεηαθφ Υσ-

ξνηαμηθφ Πιαίζην ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο (Τ.ΠΔ.Κ.Α., 2013β· 

Τ.ΠΔ.Κ.Α., 2014β· Τ.ΠΔ.Κ.Α., 2014γ· Τ.ΠΔ.Κ.Α., 2014δ) θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα 

ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Έβξνπ ζρεηηθά κε ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα/πξνβιή-

καηα ηεο  πδξνινγηθήο ιεθάλεο ηνπ πνηακνχ Έβξνπ. 

ηα ζηάδηα κειέηεο αλαθέξνληαη σο πξνβιήκαηα, νη πιεκκχξεο, ε ξχπαλζε ηνπ 

πνηακνχ θαη ησλ εδαθψλ. ηε Φάζε Β΄ – ηάδην Β1, Β.1.1 θαη Β.1.2 επηζεκαίλεηαη ν 

δηαζπλνξηαθφο ραξαθηήξαο ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο ηνπ πνηακνχ, θαη ε αλάγθε  

κειέηεο ζπλνιηθά ηεο πδξαπιηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηεο δηαρείξηζήο ηεο απφ θνηλνχ 

απφ ηηο ηξεηο ρψξεο (Διιάδα, Βνπιγαξία, Σνπξθία). ηε Φάζε Α΄ – ηάδην Α2, 

ηνλίδεηαη θπξίσο ε αλάγθε εληαηηθνπνίεζεο ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο δηαζπλνξηαθήο ξχπαλζεο ησλ πνηακψλ Νέζηνπ θαη Έβξνπ, ζηε βάζε ησλ δηα-

θξαηηθψλ ζπκθσληψλ πνπ έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί, ελψ αθφκε αλαθέξεηαη φηη ε ελ-

δπλάκσζε ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο κε Βνπιγαξία θαη Σνπξθία ζα πξέπεη 

λα ππάξμεη αλεμάξηεηα κε ηηο φπνηεο πνιηηηθέο εμειίμεηο. 

    Έηζη απφ ηηο κειέηεο ηνπ ελ ιφγσ ρσξνηαμηθνχ, παξαηεξείηαη φηη ελψ ππάξρνπλ 

αλαθνξέο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ζπλέρηζεο ησλ δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ζπκ-

θσληψλ κε ηηο φκνξεο ρψξεο (Βνπιγαξία, Σνπξθία), δελ ππάξρεη ζαθήο αλαθνξά γηα 

ηηο αδειθνπνηεκέλεο πφιεηο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο  Έβξνπ ζε θακία απφ ηηο 

Φάζεηο – ηάδηα ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ 

ρεδηαζκνχ.
9
 

                                                             
8
 Δπίζεο ζεκεηψλεηαη φηη ππάξρνπλ θαη αδειθνπνηεκέλα ζρνιεία, ε έγθξηζε θαη ε ζπλεξγαζία είλαη 

αξκνδηφηεηα ησλ Πεξηθεξεηψλ (βι. άξζξν 186 παξ. ΗΗ ηνκέαο Ζ πεξ. 9 ηνπ Ν. 3852/2010). 

9
 πσο πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Α. (2013), ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – 

Θξάθεο ππάξρνπλ αξθεηέο πφιεηο πνπ έρνπλ αδειθνπνηεζεί κε πφιεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, εηδηθά γηα ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Έβξνπ εκθαλίδνληαη πεξηνρέο λα έρνπλ αδειθνπνηεζεί κε πεξηνρέο φκνξσλ 

ρσξψλ [Αιεμαλδξνχπνιε – Αλδξηαλνχπνιε Σνπξθίαο, Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Έβξνπ 

– Έλσζε Γήκσλ (Μαξίηζα – Μαχξε ζάιαζζα) Βνπιγαξίαο, ακνζξάθε – κφιηαλ Βνπιγαξίαο, Γε-

κνηηθή Δλφηεηα Σπρεξνχ – Βηδχε θαη Φίιπνο Σνπξθίαο (ζηνηρεία ΤΠ.Δ.Γ.Α., κε ηειεπηαία ελε-

κέξσζε ζηηο 18/9/2013)]. 
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Οη παξαπάλσ δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο είλαη ζαθψο απαξαίηεηεο γηα ηε ξχζκηζε ζε-

κάησλ κεηαμχ φκνξσλ θξαηψλ, δίλνληαο ην πιαίζην πνπ ζα θηλεζνχλ νη πεξεηαίξσ 

ελέξγεηεο, θπξίσο ζε πνιηηηθφ θαη ηερλνθξαηηθφ επίπεδν. κσο ν ζεζκφο ησλ αδει-

θνπνηεκέλσλ πφιεσλ, έξρεηαη εληζρπηηθά λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζπάζεηα θνηλψλ 

ζηφρσλ θαη απνηειεί κηα πξνζπάζεηα ζε επίπεδν Γήκσλ λα ζπλεξγαζηνχλ, ζπκβάι-

ινληαο θαη ζηελ εμνκάιπλζε δηαθνξψλ κεηαμχ θξαηψλ. 

Σαπηφρξνλα ε αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ απηνχ, εληζρχεη ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαί-

δεπζε ζηελ πξάμε, αθνχ κέζσ ηνπ ζεζκνχ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θνηλά πξνγξάκ-

καηα θαη λα έξζνπλ ζε επαθή νη καζεηέο/-ηξηεο θαη νη ελήιηθεο πνιίηεο ησλ αδειθν-

πνηεκέλσλ πφιεσλ γηα ηελ επίιπζε/πξνψζεζε πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ θαη ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ ζε ηνπηθά ή ππεξηνπηθά ζέκαηα, θαζηζηψληαο έηζη κε ζαθή 

ηξφπν ζηνπο/ζηηο ζπκκεηέρνληεο/-νπζεο ηελ αμία ηεο ζπλεξγαηηθήο αληηκεηψπηζεο 

ζηα ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο.  

εκεηψλεηαη επίζεο φηη ζε κεξηθά ζρνιηθά βηβιία ππάξρνπλ πξνηεηλφκελεο ζπδε-

ηήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ειιεληθψλ ζρν-

ιείσλ θαη ζρνιεηψλ άιισλ ρσξψλ (π.ρ. κάζεκα Γεσγξαθίαο Δ΄ Γεκνηηθνχ), είλαη 

πξνθαλέο φηη ε νπζηαζηηθή/ξεαιηζηηθή πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ 

επλνείηαη απφ ηελ χπαξμε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ αδειθνπνηεκέλσλ πφιεσλ. 

Δίλαη δε πξνθαλέο φηη ε επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ (εηδηθά) γεηηνληθψλ ρσξψλ 

απφ ηηο κηθξέο ειηθίεο, ζα απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο λα δξάζεη ζεηηθά ζηελ αληίιεςή 

ηνπο ε απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ, θαη λα ππάξμεη ζπλέρηζε 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ζην ζηάδην ηεο ελε-

ιηθίσζεο, δηεπθνιχλνληαο ηελ πξνψζεζε θαη ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή δηαθξαηηθψλ 

ζπκθσληψλ. 

    εκεηψλεηαη αθφκε φηη φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο κειέηεο (ζε φιεο ηηο Φάζεηο – 

ηάδηα θαη ζην Πξφγξακκα Γξάζεο) ηνπ ελ ιφγσ ρσξνηαμηθνχ, δπλαηφηεηεο γηα αλά-

πηπμε πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ, ζηεξίδνληαη θαη πξνσζνχληαη απφ ηηο θα-

ηεπζχλζεηο πνπ δίλνληαη, αθνχ γίλεηαη αλαθνξά γηα ελίζρπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο 

έξεπλαο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κε θνξείο ζπ-

ληνληζκνχ – πινπνίεζεο ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα  θαη ηα  Δξεπλεηηθά 

Κέληξα ηεο πεξηνρήο, γηα δεκηνπξγία θέληξσλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

επηκφξθσζεο θαζψο θαη θέληξσλ ελεκέξσζεο, γηα αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ησλ 

νηθνηφπσλ κέζσ ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο δηθηχσλ κνλνπαηηψλ (εζληθψλ, 

επξσπατθψλ) θαη δηαδξνκψλ πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο θαη εθπαίδεπζεο. 

    Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη αλ ζηα Πεξηθεξεηαθά Υσξνηαμηθά Πιαίζηα ππάξμεη 

ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά γηα ηηο αδειθνπνηεκέλεο πφιεηο θαη δνζνχλ θαηεπζχλζεηο 

ζπλεξγαζίαο, απηφ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηαζεξψλ ζπλεξγαζηψλ κε πξννπηηθή θαη 

                                                                                                                                                                              
εκεηψλεηαη φηη θαη ζε άιια Πεξηθεξεηαθά Υσξνηαμηθά Πιαίζηα δελ παξαηεξείηαη αλαθνξά ζηηο 

αδειθνπνηεκέλεο πφιεηο, ή γίλεηαη απιψο κλεία ρσξίο ηελ χπαξμε πεξεηαίξσ θαηεπζπληήξησλ γξακ-

κψλ, (π.ρ. ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ζηε θάζε ηεο 

ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ έηνπο 2014, γίλεηαη κλεία ησλ αδειθνπνηε-

κέλσλ πφιεσλ, ρσξίο ηελ χπαξμε πεξεηαίξσ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ). 
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φρη απνζπαζκαηηθψλ φπσο ζπκβαίλεη ζηνλ παξφληα ρξφλν
10

, ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη 

λα αμηνπνηεζεί απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ ρσξψλ ζηελ εθπφλεζε πεξηβαι-

ινληηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζηαζεξή βάζε. 

 

 

 

2.2    Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο – πξνηάζεηο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο  Δθπαίδεπζεο 

 

 

    ε απηφ ην θεθάιαην εμεηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο 

πνπ παξέρνληαη απφ ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.), κε ζθνπφ 

ηελ θαηάδεημε αδπλακηψλ πνπ πξνθχπηνπλ, ελψ πξνηείλνληαη βειηησηηθέο ξπζκίζεηο 

κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε πξνψζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

    πσο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθάιαην 2.1.5, δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνγξάκκαηα πεξη-

βαιινληηθήο εθπαίδεπζεο εθηφο απφ ην ζρνιείν αλαπηχζζνληαη θαη ζηα Κ.Π.Δ., ηα 

νπνία  φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ζπκβάιινπλ –καδί κε ην ζρνιείν– 

ζηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο παξέρνληαο επηπιένλ δξάζεηο/ 

ππεξεζίεο. 

    ην ζεκείν απηφ αλαθέξνληαη ελ ζπληνκία βαζηθά ζεκεία ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Κ.Π.Δ. 

    Με ην άξζξν 111 παξ. 13 ηνπ N. 1892/1990 εηζάγεηαη ε Πεξηβαιινληηθή Δθ-

παίδεπζε ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ελψ γίλεηαη ε πξψηε αλαθνξά φηη κε 

Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ίδξπζεο Κ.Π.Δ. 

    Με ηελ Τ.Α. Γ2/1242/08-03-1993 θαζνξίδνληαη νη βαζηθνί ζηφρνη θαη ην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ησλ Κ.Π.Δ.  Χο βαζηθνί ζηφρνη πνπ επηδηψθνληαη κέζσ ησλ Κ.Π.Δ., είλαη 

ε ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξη-

βάιινληνο, ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, ε 

δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ – αλζξσπν-

γελψλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Κ.Π.Δ. θαζψο θαη ε πξνβνιή 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ηεο ζηνηρείσλ.  

Σα Κ.Π.Δ. ππεξεηνχλ ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο κέζσ ηεο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ηεο επ-

ξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Κ.Π.Δ. ή γεληθφηεξα ζέκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, κε ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ηελ έξεπλα ζρεηηθψλ παηδαγσγηθψλ θαη πεξη-

βαιινληηθψλ ζεκάησλ, κε ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ θαη ζπλεξγαζηψλ ζε ηνπηθφ, εζληθφ 

                                                             
10

 Κξίλεηαη ζθφπηκν ηα ρσξνηαμηθά πνπ ζα εθπνλνχληαη ζην κέιινλ, λα εζηηάδνπλ θαη ζην ζεζκφ ησλ 

αδειθνπνηεκέλσλ πφιεσλ, δίλνληαο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζπλεξγαζία απηψλ ησλ πφιεσλ, 

αθνχ κε απηέο ηηο ζπλεξγαζίεο αλαπηχζζνληαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηφζν γηα ηηο ειιεληθέο πφιεηο, 

φζν θαη γηα ηηο πφιεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, ελψ ηαπηφρξνλα απνηεινχλ γηα ηελ Πεξηθέξεηα ζηελ νπνία 

αλήθνπλ κηα δηέμνδν πξνο ηελ εμσζηξέθεηα.  
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θαη δηεζλέο πεδίν, ηελ ελεκέξσζε δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Κ.Π.Δ. θαη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, κε ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζπιιφγνπο, ζσκαηεία, θνηλσθειή ηδξχκαηα γηα ζέκαηα πεξη-

βάιινληνο θαη ηελ θαηάξηηζε ελειίθσλ ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε (βι. Τ.Α. 

Γ2/1242/08-03-1993, Τ.Α. Γ2/3219/11-05-1995, Τ.Α. 47587/57/16-05-2003). 

    Σα Κ.Π.Δ. σο ππνζηεξηθηηθφο ζεζκφο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηδξχ-

ζεθαλ θαη επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην Σκήκα 

Γ΄ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηε ξχζκηζε φισλ ησλ 

ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα Κ.Π.Δ. θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο Πεξηβαι-

ινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ελψ ηελ επζχλε γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο έρεη ην Ίδξπκα Νε-

νιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο
1
  (ΤΠ.Π.Δ.Θ., 2015· Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ., 2016).  

Σα Κ.Π.Δ. σο απνθεληξσκέλε δνκή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ππάγνληαη ζηελ νηθεία 

Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο φπνπ αλήθνπλ (άξζξν 1 παξ. 1
  
πεξ. ε ηνπ N. 

2986/2002). 

    Με βάζε ηελ Τ.Α. Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002, νη Πεξηθεξεηαθνί Γηεπ-

ζπληέο/-ληξηεο Δθπαίδεπζεο πξνΐζηαληαη ησλ Κ.Π.Δ. αζθψληαο δηνίθεζε, επνπηεία 

θαη ζπληνληζκφ, είλαη δηνηθεηηθνί θαη πεηζαξρηθνί πξντζηάκελνη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο 

θαη απνθαζίδνπλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ζέζεηο ησλ ππεπζχλσλ θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ  (άξζξν 4 παξ. 1 θαη 2). 

Οη Πξντζηάκελνη/-εο ησλ Σκεκάησλ Δπηζηεκνληθήο – Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο έρνπλ ηελ επηζηεκνληθή θαη παηδα-

γσγηθή επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Κ.Π.Δ., επνπηεχνληαο, ζπληνλίδνληαο, παξα-

θνινπζψληαο θαη αμηνινγψληαο ην έξγν ηνπο (άξζξν 5 παξ. 2 ππνπεξ. ηα). 

Οη αξκφδηνη θαηά πεξίπησζε ρνιηθνί/-έο χκβνπινη ζπλεξγάδνληαη κε ηα Κ.Π.Δ., 

ππφ ηελ επνπηεία ηνπ σο άλσ αλαθεξφκελνπ ηκήκαηνο, έρνληαο ηελ επηζηεκνληθή θαη 

παηδαγσγηθή επνπηεία ησλ Κ.Π.Δ. (άξζξν 13 παξ. 4). 

    Με βάζε ην άξζξν 4 θαη 10 ηεο Τ.Α. 92998/Γ7/10-08-2012, νη Τπεχζπλνη/-εο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη νη Τπεχζπλνη/-εο ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ησλ 

Γηεπζχλζεσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζπλδξάκνπλ ζηελ 

ππνζηήξημε ησλ Κ.Π.Δ. θαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ Κ.Π.Δ. θαη ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ. 

    Με βάζε ην άξζξν 1 ηεο Τ.Α. 83691/Γ7/22-07-2011, ζε θάζε Κ.Π.Δ. ηειεί ρξέε 

Τπεχζπλνπ/-εο έλαο εθ ησλ πέληε απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απαξηίδνπλ ηε 

ζηειέρσζή ηνπ βάζεη θξηηεξίσλ, ελψ δχλαηαη λα νξηζηεί θαη Αλαπιεξσηήο/-ηξηα 

Τπεχζπλνο/ε. 

    Με βάζε ηελ Κ.Τ.Α. 2/36695/0022/18-07-2002, ζε θάζε Κ.Π.Δ. ζπγθξνηείηαη 

δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ Κέληξνπ, 

απνηεινχκελε απφ ηνλ/ηελ Τπεχζπλν/-ε ηνπ Κ.Π.Δ. σο πξφεδξν, ηνλ/ηελ Αλα-

πιεξσηή/-ηξηα Τπεχζπλν/-ε σο ηακία, έλαλ/κία εθπαηδεπηηθφ ηνπ Κ.Π.Δ. σο 

γξακκαηέα θαη δχν Γεκνηηθνχο/-έο πκβνχινπο ηνπ Γήκνπ σο κέιε ή έλα/κηα 

                                                             
1
 Φνξέαο επνπηεπφκελνο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 
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Γεκνηηθφ/-ή χκβνπιν θαη έλαλ/κηα εθπξφζσπν ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ θνξέα ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ζπλεξγαδφκελνο θνξέαο δελ είλαη ν Γήκνο. 

    Δπίζεο ζε θάζε Πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο νξίδεηαη έλα απφ ηα Κ.Π.Δ. πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ επηθξάηεηά ηεο σο πληνληζηηθφ Κ.Π.Δ., αθφκε νξίδεηαη ε ιεηηνπξγία πκ-

βνπιεπηηθήο  Δπηηξνπήο  Κ.Π.Δ. (βι. Τ.Α. 130521/Γ7/18-10-2010, Τ.Α. 83 691/Γ7/ 

22-07-2011, Τ.Α. 132905/Γ7/22-08-2014). 

    Γηα ηε ζηέγαζε ησλ Κ.Π.Δ. δχλαηαη λα δηαηίζεληαη ζρνιηθά θηίξηα πνπ δελ ρξε-

ζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζηέγαζε δεκφζησλ ζρνιείσλ, θαζψο επίζεο θαη θηηξηαθέο εγθα-

ηαζηάζεηο πνπ παξαρσξνχληαη απφ θνξείο θαηφπηλ ζχλαςεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 

(άξζξν 111 παξ. 13 ηνπ N. 1892/1990, Τ.Α. Γ2/1242/08-03-1993). 

Ζ ππνδνκή θαη ν εμνπιηζκφο ησλ Κ.Π.Δ. ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη κε βάζε ηελ 

δηάθξηζή ηνπο ζε αζηηθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ ηχπνπ (Τ.Α. Γ2/3219/11-05-1995). 

    Με βάζε ηελ Τ.Α. Γ2/1242/08-03-1993, ε εθπαηδεπηηθή πεξηνρή εθάζηνπ Κ.Π.Δ. 

νξίδεηαη κε Τπνπξγηθή Απφθαζε. 

Ο αξηζκφο ησλ Κ.Π.Δ. θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016, αλέξρεηαη ζε πελήληα πέληε 

(55) Κ.Π.Δ. (ηα δχν ππφ ζηειέρσζε) κε βάζε ηελ Δγθχθιην Φ16Α/197651/Γ1/04-12-

2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

    ρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Κ.Π.Δ., πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, Κνηλνηηθνχο πφξνπο, επηρνξεγήζεηο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα απφ θνξείο ή νξγαληζκνχο, απφ αλάπηπμε πεξη-

βαιινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εηζθνξέο, δσξεέο, ρνξεγίεο (άξζξν 111 παξ. 13 ηνπ 

N. 1892/1990, Τ.Α. Γ2/3219/11-05-1995, Κ.Τ.Α. 2/36695/0022/18-07-2002). 

 

    ηελ πξνψζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξα-

καηίδεη θαη ε εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηα ζρνιεία, 

ζπλεπψο νη αδπλακίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ αλάπηπμή ηεο ζην ζρνιηθφ ρψξν (φπσο 

απνηππψζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα) ζα πξέπεη θαηά πξνηεξαηφηεηα λα επη-

ιπζνχλ. 

Οη αδπλακίεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Κ.Π.Δ., πξνθχπηνπλ απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην (θαη νη εγθχθιηνη) πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

Κ.Π.Δ. είλαη απνηέιεζκα πνιηηηθψλ θαη ππεξεζηαθψλ επηινγψλ θαη θαζνξίδνπλ σο 

επί ην πιείζηνλ ηελ παξερφκελε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. 

    Οη αδπλακίεο πνπ θαηαγξάθνληαη/αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα αθνξνχλ: 

α) ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζρνιηθψλ ηάμεσλ/κνλάδσλ ζηα πξνγξάκκαηα πνπ 

εθπνλνχλ ηα Κ.Π.Δ. 

β) ηε ρσξνδηάηαμε/αξηζκφ ησλ Κ.Π.Δ. θαη ηηο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο γηα ηε κα-

ζεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαζψο θαη γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζηα πξν-

γξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

γ) ζηηο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο ζηα Κ.Π.Δ. κε βάζε ηα 

πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα θαη ηελ εκβέιεηα ησλ Κ.Π.Δ. 

δ) ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Κ.Π.Δ. θαη ηα πξνβιήκαηα βησζηκφηεηάο ηνπο. 



82 
 

    Μεηαμχ ησλ βαζηθψλ αδπλακηψλ πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ, είλαη θαη ηα δεηήκαηα 

ηεο επηκφξθσζεο θαη ππνζηήξημεο εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην πεδίν ηεο Πεξηβαι-

ινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ηα νπνία αλαιχνληαη ζην επφκελν θεθάιαην. 

 

 

Α. Γπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζρνιηθψλ ηάμεσλ/κνλάδσλ ζηα πξνγξάκκαηα πνπ 

εθπνλνχλ  ηα  Κ.Π.Δ. 

 

    Με βάζε ηελ Δγθχθιην Φ16Α/197651/Γ1/04-12-2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 

θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζηα Κ.Π.Δ., γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ πνπ εθπνλνχληαη ζε απηά, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015-

2016. ηελ ελ ιφγσ εγθχθιην –κεηαμχ άιισλ– αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

– αίηεζε γηα εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηα Κ.Π.Δ. κπνξνχλ λα ππνβάινπλ νη εθπαη-

δεπηηθνί πνπ είλαη Τπεχζπλνη/-εο γηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

(ηα νπνία έρνπλ εγθξηζεί) ζην ζρνιείν ηνπο, ην νπνίν απνηειεί θαη πξνυπφζεζε γηα 

ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηα Κ.Π.Δ.  

– νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππ’ φςηλ ηνπο ηε ζπλάθεηα ηνπ πεξηβαι-

ινληηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εθπνλνχλ κε ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Κ.Π.Δ. 

ζην νπνίν αηηνχληαη λα επηζθεθζνχλ. 

– γηα ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη κέρξη ηελ έγθξηζε ησλ πξνγξακ-

κάησλ, κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηα Κ.Π.Δ. γηα ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξν-

γξακκάησλ ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζηελ νπνία αλήθεη ην 

Κ.Π.Δ. 

– θάζε ζρνιείν, γηα θάζε πξφγξακκα πνπ εθπνλεί έρεη δηθαίσκα λα θάλεη αίηεζε 

επίζθεςεο ζε δχν Κ.Π.Δ. 

– θαηαξηίδεηαη πίλαθαο ησλ αηηνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ/ζρνιείσλ γηα ηηο επηζθέςεηο  

θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηε ζπρλφηεηα εθπαηδεπηηθψλ 

επηζθέςεσλ ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ ζε Κ.Π.Δ. 

– πξνεγνχληαη ηα ζρνιεία ηα νπνία θαηά ηελ πεξπζηλή ζρνιηθή ρξνληά δελ επη-

ζθέθζεθαλ θαλέλα Κ.Π.Δ. ηεο ρψξαο. Δπηθνπξηθά, ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ε ζπλάθεηα 

ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Κ.Π.Δ. πνπ ζα επη-

ζθεθηνχλ. 

    πσο πξνθχπηεη απφ ηηο σο άλσ πξνυπνζέζεηο ηίζεληαη πεξηνξηζκνί ζηηο επη-

ζθέςεηο ζηα Κ.Π.Δ., έηζη παξαηεξείηαη φηη δπλαηφηεηα επίζθεςεο/ζπκκεηνρήο ζηα 

Κ.Π.Δ. έρνπλ θαηά θχξην ιφγν εθείλνη/-εο νη καζεηέο/-ηξηεο ησλ νπνίσλ νη εθ-

παηδεπηηθνί ηνπο ζα εθπνλήζνπλ πξνγξάκκαηα εληφο ηνπ ζρνιείνπ, ελψ ζα ηχρνπλ 

δπλαηφηεηαο παξαθνινχζεζεο πξνγξακκάησλ Κ.Π.Δ. νη καζεηέο/-ηξηεο ησλ ζρν-

ιείσλ εθείλσλ πνπ ζα «θαηαθέξνπλ» λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επίζθεςε ζηνπο πξψηνπο 

κήλεο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.  

Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη έλα κεγάιν ηκήκα ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο δελ ζα έρεη 

ηελ ηχρε λα παξαθνινπζήζεη θαλέλα πξφγξακκα ζηα Κ.Π.Δ. ή ζα έρεη ιίγεο ηέηνηεο 

δπλαηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλνιηθήο θνίηεζήο ηνπ ζην ζρνιείν. εκεηψλεηαη 

βέβαηα φηη νη σο άλσ επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη γηα ηελ 

επίζθεςε ζε Κ.Π.Δ. ζηελ εγθχθιην, δελ είλαη νη κφλνη ή νη θχξηνη αλαζηαιηηθνί 
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παξάγνληεο, ελψ ζεκεηψλεηαη φηη απηνί νη πεξηνξηζκνί ελ πνιινίο ηίζεληαη ιφγσ ηεο 

θαηαλνκήο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ Κ.Π.Δ. ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο ζε ζρέζε κε ην 

καζεηηθφ πιεζπζκφ. 

    κσο απφ ηελ σο άλσ εγθχθιην είλαη εκθαλέο φηη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο ησλ νπνίσλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο ζα εθ-

πνλήζνπλ πξνγξάκκαηα εληφο ηνπ ζρνιείνπ, ελψ κε ηε κεηάβαζή ηνπο ζην Κ.Π.Δ. 

ππνζηεξίδνληαη πεξεηαίξσ απφ ηνπο/ηηο ππεχζπλνπο/-εο ηνπ Κ.Π.Δ.
2
 

Θα ήηαλ φκσο πξνηηκφηεξν λα πξνεγνχληαη εθείλνη νη καζεηέο/ηξηεο ησλ νπνίσλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπο δελ εθπνλνχλ ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα/πξφγξακκα ζην ζρνιείν, 

ψζηε λα ηχρνπλ θαη απηνί πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Αθφκε αλάινγε πξφβιεςε 

ζα πξέπεη λα ππάξμεη θαη γηα ηηο δξάζεηο πνπ εθπνλνχληαη απφ ηα Κ.Π.Δ. θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο «Δβδνκάδαο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο». Δπηζεκαίλεηαη φηη ε κε-

ηάβαζε ζε Κ.Π.Δ. θαη ην πξφγξακκα πνπ ζα αλαπηπρζεί εθεί, ελδέρεηαη λα δξάζνπλ 

σο παξάγνληεο παξψζεζεο ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο θαη εθπαηδεπηηθνχο θαη λα 

επεμεξγαζηνχλ πεξαηηέξσ ζηνηρεία πνπ ζα ιάβνπλ θαηά ηελ επίζθεςε ζην Κ.Π.Δ. ή 

λα αζρνιεζνχλ κειινληηθά κε πεξηβαιινληηθή δξαζηεξηφηεηα/πξφγξακκα εληφο ηνπ 

ζρνιείνπ. πσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα δελ παξέρνπλ φια ηα 

ζρνιηθά βηβιία δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ή φηαλ απηά παξέρνπλ δελ 

αμηνπνηνχληαη απφ φινπο ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο, αθφκε δξαζηεξηφηεηεο θαη πξν-

γξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε δελ εθπνλνχληαη απφ φινπο/-εο 

ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο ή εθπνλνχληαη κε απνζπαζκαηηθφ ηξφπν ή κε ηξφπν πνπ δελ 

ελαξκνλίδεηαη κε ην πιαίζην ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Δμάιινπ φπσο πξν-

θχπηεη θαη απφ ηα θείκελα ησλ δηαζθέςεσλ θαη ζπλεδξίσλ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε, ζθνπφο είλαη ιάβνπλ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ην ζχλνιν ησλ κα-

ζεηψλ/-ηξηψλ, ελψ πξέπεη λα έρεη θαη δηαξθή ραξαθηήξα (αλαθνξά ήδε απφ ην 1975 

ζην Γηεζλέο πλέδξην ηνπ Βειηγξαδίνπ, βι. θεθάιαην Δ θαη Σ ηεο Υάξηαο ηνπ 

Βειηγξαδίνπ· UNESCO-UNEP, 1976).  

 

Β. Υσξνδηάηαμε/αξηζκφο ησλ Κ.Π.Δ. θαη δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο γηα ηε καζεηηθή 

θαη εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαζψο θαη γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζηα πξνγξάκκαηα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 

    Με βάζε ηελ Τ.Α. Γ2/1242/08-03-1993 ηδξχνληαη ηα Κ.Π.Δ., κε ην πξψην Κ.Π.Δ. 

λα ιεηηνπξγεί ην ζρνιηθφ έηνο 1992-1993 ζηελ Κιεηηνξία Καιαβξχησλ Αραΐαο κε 

βάζε ηελ Τ.Α. Γ2/2352/28-04-1993, κέρξη ην 1995 είραλ ηδξπζεί νθηψ (8) Κ.Π.Δ. 

                                                             
2
 εκεηψλεηαη φηη ζηελ έξεπλα ησλ Καηζαθηψξε Μ., Φινγαΐηε Δ., Παπαδεκεηξίνπ Β. (2008) –ε νπνία 

απνηειεί κειέηε εθπφλεζεο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ εμέιημε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαί-

δεπζεο θαη αλαηέζεθε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο–, πξνηεηλφηαλ λα εμαθνινπζήζνπλ ηα Κ.Π.Δ. λα 

παξέρνπλ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο ζηα ζρνιεία πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο εθπνλνχλ πξνγξάκκαηα θαη ζε 

φζα ζρνιεία δελ πινπνηνχλ ζρεηηθφ ζρνιηθφ πξφγξακκα αιιά εθδειψλνπλ ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ. 
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    Με βάζε ηνλ Φαξαγγηηάθε (2010) ε επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ησλ νθηψ πξψησλ 

Κ.Π.Δ. δεκηνχξγεζε απμεκέλε δήηεζε θαη απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, νπφηε 

πξνέθπςε ην ζέκα ηεο ζπκπιήξσζεο ηεο γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο ζε φιε ηελ επη-

θξάηεηα, ηαπηφρξνλα ε νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ Κ.Π.Δ. απφ ην Κνηλνηηθφ Πιαίζην 

ηήξημεο, επέηεηλε ηε δήηεζε γηα ίδξπζή ηνπο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο κε ηνλ 

αξηζκφ ηνπο λα θηάλεη ηα εμήληα πέληε (65) Κ.Π.Δ., απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηε 

ζηξεβιή γεσγξαθηθή θαηαλνκή ζε φιε ηε ρψξα κε ηξφπν πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ πιεζπζκηαθή αληηζηνηρία ηνπο πξνο ην καζεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ.  

    Με βάζε ηνλ κπαξνχλε (2010) ππήξμε αδπλακία ηεο πνιηηείαο λα αληηζηαζεί ζε 

πνιηηηθέο πηέζεηο ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε Κ.Π.Δ. ζε θάζε γσληά ηεο Διιάδαο, θαζ’ 

ππέξβαζε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ (ρσξηθά, πιεζπζκηαθά, θ.ά.). 

    Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1992-1993 κέρξη ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 κε δηαδνρηθέο 

Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ππήξμε γεληθά απμεηηθή ηάζε σο πξνο ηελ ίδξπζε Κ.Π.Δ., 

ζην δηάζηεκα απηφ φκσο ππήξμαλ θαη θαηαξγήζεηο θαη ζπγρσλεχζεηο Κ.Π.Δ. απφξ-

ξνηα ηεο κε νξζνινγηθήο ρσξνδηάηαμήο ηνπο, ηεο δπζθνιίαο ζηε κεηέπεηηα ζηε-

ιέρσζή ηνπο, ηεο κε ζηήξημήο ηνπο απφ άπνςε ππνδνκψλ θαη νηθνλνκηθήο ζηήξημεο. 

ην δηάζηεκα απηφ πξνέθπςε κέρξη θαη αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο γηα έλα 

δηάζηεκα θαηά ην έηνο 2010 γηα νηθνλνκηθνχο θαη γξαθεηνθξαηηθνχο ιφγνπο.  

    Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν αξηζκφο ησλ Κ.Π.Δ. απμνκεηψλεηαη ζπλερψο, έηζη θαηά 

ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα πελήληα πέληε (55) Κ.Π.Δ. εθ ησλ 

νπνίσλ ηα δχν (2) είλαη ππφ ζηειέρσζε (βι. Δγθχθιην Φ16Α/197651/Γ1/04-12-

2015), ελψ αλακέλεηαη ε ίδξπζε ηξηψλ (3) αθφκε Κ.Π.Δ.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη ηα πελήληα πέληε (55) Κ.Π.Δ. κε αλαθνξά 

ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα πνπ ππάγνληαη. 

 

Πίλαθαο 1. Σα 55 Κ.Π.Δ. ηεο ρψξαο αλά Πεξηθέξεηα θαη Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Πεξηθέξεηα 

Ολνκαζία θαη αξηζκόο Κ.Π.Δ. Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

Αηηηθήο 

1. Αξγπξνχπνιεο Ννηίνπ Σνκέα 

2. Γξαπεηζψλαο Πεηξαηψο 

3. Λαπξεσηηθήο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 

4. Διεπζίλαο Γπηηθήο Αηηηθήο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  

1. Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ Πηεξίαο 

2. Αξλαίαο Υαιθηδηθήο 

3. Έδεζζαο–Γηαλληηζψλ Πέιιαο 

4. Διεπζεξίνπ Κνξδειηνχ &    

Βεξηίζθνπ 

Θεζζαινλίθεο 

 

5. Κηιθίο Κηιθίο 

6. Νάνπζαο Ζκαζίαο 

7. Πνξνΐσλ εξξψλ 

8. Γέιηα (ππφ ζηειέρσζε) Θεζζαινλίθεο 
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Πίλαθαο 1 (ζπλέρεηα) 

 

Πεξηθέξεηα 

Ολνκαζία θαη αξηζκόο Κ.Π.Δ. Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

Θεζζαιίαο 

1. Κηζζάβνπ–Μαπξνβνπλίνπ & 

Διαζζφλαο 

Λάξηζαο 

2. Μαθξηλίηζαο Μαγλεζίαο 

3. Μνπδαθίνπ Καξδίηζαο 

4. Πεξηνπιίνπ–Σξηθθαίσλ Σξηθάισλ 

Κξήηεο 

1. Αλσγείσλ Ρεζχκλεο 

2. Αξραλψλ–Ρνχβα–Γνπβψλ Ζξαθιείνπ 

3. Νεάπνιεο–Ηεξάπεηξαο Λαζηζίνπ 

4. Βάκνπ Υαλίσλ 

Γπηηθήο Διιάδαο 

1. Κιεηηνξίαο–Αθξάηαο Αραΐαο  

2. Θέξκνπ Αηησιναθαξλαλίαο 

3. Κξεζηέλσλ Ζιείαο 

4. Μεζνινγγίνπ Αηησιναθαξλαλίαο 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

1. Μαξψλεηαο Ρνδφπεο Ρνδφπεο 

2. Παξαλεζηίνπ Γξάκαο 

3. νπθιίνπ  Έβξνπ 

4. Φηιίππσλ Καβάιαο 

5. Βηζησλίδαο Ξάλζεο 

Πεινπνλλήζνπ  

1. Καιακάηαο Μεζζελίαο 

2. Καζηξίνπ Αξθαδίαο Αξθαδίαο 

3. Μνιάσλ Λαθσλίαο Λαθσλίαο 

4. Νέαο Κίνπ Αξγνιίδαο 

5. ηθπσλίσλ Κνξηλζίαο 

ηεξεάο Διιάδαο  

1. Άκθηζζαο Φσθίδαο 

2. Καξπελεζίνπ Δπξπηαλίαο 

3. ηπιίδαο–Τπάηεο Φζηψηηδαο 

4. Γηξθχσλ–Μεζζαπίσλ (ππφ  

ζηειέρσζε) 

Δχβνηαο 

Ννηίνπ Αηγαίνπ  

1. Κνξζίνπ Άλδξνπ Άλδξνπ 

2. Πεηαινχδσλ Ρφδνπ Ρφδνπ 
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Πίλαθαο 1 (ζπλέρεηα) 

 

Πεξηθέξεηα 

Ολνκαζία θαη αξηζκόο Κ.Π.Δ. Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

Ζπείξνπ  

1. Αξάρζνπ Άξηαο 

2. Κφληηζαο Ησαλλίλσλ 

3. Φηιηάησλ Θεζπξσηίαο 

4. Φηιηππηάδαο Πξέβεδαο 

5. Πξακάλησλ Ησαλλίλσλ 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

1. Βειβεληνχ–ηάηηζηαο Κνδάλεο 

2. Εηάθα Γξεβελψλ Γξεβελψλ 

3. Καζηνξηάο Καζηνξηάο 

4. Μειίηεο Φιψξηλαο Φιψξηλαο 

Ηνλίσλ Νήζσλ 

1. Κέξθπξαο Κέξθπξαο 

2. Ληζαθηάο–Εαθχλζνπ Εαθχλζνπ 

3. Ηζάθεο Ηζάθεο 

4. θαθησηψλ Λεπθάδαο 

Βνξείνπ Αηγαίνπ  

1. Δπεξγέηνπια Λέζβνπ Λέζβνπ 

2. Οκεξνχπνιεο Υίνπ Υίνπ 

 

    Με βάζε  ηνλ πίλαθα 1 γηα ην ζχλνιν ησλ δεθαηξηψλ (13) Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο 

πξνθχπηεη φηη: 

– ηέζζεξηο (4) Πεξηθέξεηεο (Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Θεζζαιίαο, Πεινπνλλήζνπ, Κξή-

ηεο) δηαζέηνπλ απφ έλα Κ.Π.Δ. αλά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα.  

– ηξείο (3) Πεξηθέξεηεο (Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Ζπείξνπ, Γπηηθήο Διιάδαο) δηα-

ζέηνπλ ζε κία απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο ηνπο Δλφηεηεο δχν Κ.Π.Δ.  

– ελψ έμη (6) Πεξηθέξεηεο (Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ηεξεάο Διιάδαο, 

Αηηηθήο, Βνξείνπ Αηγαίνπ, Ννηίνπ Αηγαίνπ, Ηνλίσλ Νήζσλ) ζηεξνχληαη Κ.Π.Δ. ζε 

θάπνηεο απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο ηνπο Δλφηεηεο. 

    Βέβαηα ζηελ αλάπηπμε ησλ Κ.Π.Δ. φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ππεηζέξρνληαη 

πνιινί παξάγνληεο κε απνηέιεζκα ν αξηζκφο ηνπο λα δηαθνξνπνηείηαη. Δπίζεο κε 

βάζε ηελ Δγθχθιην 154927/Γ7/07-12-2010 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, θαζνξίδνληαη 

νη Ννκνί εκβέιεηαο ησλ Κ.Π.Δ. κε ζθνπφ ην θάζε Κ.Π.Δ. λα παξέρεη ηα εθπαηδεπηηθά 

ηνπ πξνγξάκκαηα/δξαζηεξηφηεηεο ζε κηα επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

    ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαηαγξάθνληαη νη έμη (6) Πεξηθέξεηεο ησλ νπνίσλ νη Πεξη-

θεξεηαθέο ηνπο Δλφηεηεο ζηεξνχληαη Κ.Π.Δ. 
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Πίλαθαο 2. Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ρσξίο Κ.Π.Δ. 

Πεξηθέξεηα Πεξηθεξεηαθέο  Δλόηεηεο  ρσξίο  Κ.Π.Δ. 

Αηηηθήο                  1. Βνξείνπ Σνκέα 

                  2. Γπηηθνχ Σνκέα 

                  3. Κεληξηθνχ Σνκέα 

                  4. Νήζσλ 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο                  1. Θάζνπ 

ηεξεάο Διιάδαο                  1. Βνησηίαο 

Ννηίνπ Αηγαίνπ                  1. Θήξαο 

      2. Καιχκλνπ 

      3. Καξπάζνπ 

      4. Κέαο – Κχζλνπ 

                  5. Κσ 

                  6. Μήινπ 

                  7. Μπθφλνπ 

                  8. Νάμνπ 

                  9. Πάξνπ 

                10. χξνπ 

                11. Σήλνπ 

Ηνλίσλ Νήζσλ           1. Κεθαιιελίαο 

Βνξείνπ Αηγαίνπ                  1. Ηθαξίαο 

                  2. Λήκλνπ 

                  3. άκνπ 

 

    Απφ ηνλ πίλαθα 2 πξνθχπηεη φηη είθνζη κία (21) Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο δελ έρνπλ 

Κ.Π.Δ., έηζη απφ ηνλ πίλαθα 1 θαη 2 πξνθχπηεη φηη ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο δελ έρεη 

Κ.Π.Δ. ζε ηέζζεξηο (4) απφ ηηο νθηψ (8) Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηέο ηεο
3
, ε Πεξηθέξεηα 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο δελ έρεη Κ.Π.Δ. ζε κηα (1) απφ ηηο έμη (6) 

Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηέο ηεο, ε Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο δελ έρεη Κ.Π.Δ. ζε κηα 

(1) απφ ηηο πέληε (5) Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηέο ηεο
4
, ε Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ δελ 

έρεη Κ.Π.Δ. ζε έληεθα (11) απφ ηηο δεθαηξείο (13) Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηέο ηεο, ε 

Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ δελ έρεη Κ.Π.Δ. ζε κηα (1) απφ ηηο πέληε (5) Πεξηθεξεηαθέο 

Δλφηεηέο ηεο θαη ε Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ δελ έρεη Κ.Π.Δ. ζε ηξείο (3) απφ ηηο 

πέληε (5) Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηέο ηεο. 

    ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ αλά Πεξη-

θέξεηα
5
 θαη αληίζηνηρα ηελ θαηαλνκή ησλ Κ.Π.Δ. 

                                                             
3
 Αλακέλεηαη ε ίδξπζε Κ.Π.Δ. ζηελ Αζήλα (βι. Τ.Α. 133428/Γ2/12-08-2016). 

4
 Αλακέλεηαη ε ίδξπζε Κ.Π.Δ. ζηελ Θήβα (βι. Τ.Α. 133428/Γ2/12-08-2016).  

5
 Σα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ (πξνλήπηα – 

λήπηα, καζεηέο/-ηξηεο φισλ ησλ ηάμεσλ Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ, Δληαίνπ Λπθείνπ, εζπεξηλψλ Γπκλα-

ζίσλ θαη Λπθείσλ ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ηεο ρψξαο) θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ 
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Πίλαθαο 3. Αληηζηνηρία αξηζκνχ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη Κ.Π.Δ. 

Πεξηθέξεηα ύλνιν Μαζεηώλ/-ηξηώλ Αξηζκόο 

Κ.Π.Δ. 

Αηηηθήο 451597 4 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 242729 8 

Θεζζαιίαο 90318 4 

Κξήηεο 90042 4 

Γπηηθήο Διιάδαο 87007 4 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο  & Θξάθεο 75667 5 

Πεινπνλλήζνπ 69373 5 

ηεξεάο Διιάδαο 64318 4 

Ννηίνπ Αηγαίνπ 45163 2 

Ζπείξνπ 38858 5 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 35260 4 

Ηνλίσλ Νήζσλ 27460 4 

Βνξείνπ Αηγαίνπ 24031 2 

 

    Απφ ηνλ πίλαθα 3 πξνθχπηεη ραξαθηεξηζηηθή αλαληηζηνηρία κεηαμχ καζεηηθνχ πιε-

ζπζκνχ θαη θαηαλνκήο ησλ Κ.Π.Δ. ζε θάπνηεο απφ ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. 

πγθεθξηκέλα: 

– ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ελψ ζπγθεληξψλεη δηπιάζην αξηζκφ καζεηψλ/-ηξηψλ ζε 

ζρέζε κε ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο εκθαλίδεηαη λα έρεη ηα κηζά Κ.Π.Δ., 

ελψ εκθαλίδεηαη λα έρεη θαηά έλα Κ.Π.Δ. ιηγφηεξν απφ ηηο Πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Πεινπνλλήζνπ, Ζπείξνπ κε εκθαλψο πνιχ κηθξφηεξν κα-

ζεηηθφ πιεζπζκφ. 

– ζηηο Πεξηθέξεηεο Θεζζαιίαο, Κξήηεο, Γπηηθήο Διιάδαο, ελψ ζπγθεληξψλνληαη άλσ 

ησλ 45000 καζεηψλ/-ηξηψλ παξαπάλσ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ εκθαλίδεηαη λα 

έρνπλ θαηά έλα Κ.Π.Δ. ιηγφηεξν. Γεληθά νη Πεξηθέξεηεο Θεζζαιίαο, Κξήηεο, Γπηηθήο 

Διιάδαο ελψ δηαζέηνπλ κεγαιχηεξν καζεηηθφ πιεζπζκφ απφ ηηο Πεξηθέξεηεο Αλα-

ηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Πεινπνλλήζνπ θαη Ζπείξνπ εκθαλίδνληαη λα έρνπλ 

θαηά έλα Κ.Π.Δ. ιηγφηεξν. 

– ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, ελψ ζπγθεληξψλνληαη 25460 καζεηέο/-ηξηεο 

παξαπάλσ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ εκθαλίδεηαη λα έρεη θαηά έλα Κ.Π.Δ. ιη-

γφηεξν. 

– ζηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, ελψ ζπγθεληξψλνληαη 6305 καζεηέο/-ηξηεο 

παξαπάλσ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ εκθαλίδεηαη λα έρεη θαηά ηξία Κ.Π.Δ. 

ιηγφηεξα, ελψ εκθαλίδεηαη λα έρεη θαηά δχν Κ.Π.Δ. ιηγφηεξα απφ ηηο Πεξηθέξεηεο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Ηνλίσλ Νήζσλ κε εκθαλψο  κηθξφηεξν καζεηηθφ πιεζπζκφ. 

                                                                                                                                                                              
έηνπο 2014-2015, θαηφπηλ επεμεξγαζίαο πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ/πηλάθσλ απφ δεδνκέλα ηεο EΛΣΑΣ 

(EΛΣΑΣ, 2015α· EΛΣΑΣ, 2015β· EΛΣΑΣ, 2015γ· EΛΣΑΣ, 2015δ). 
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    πλεπψο ε αλσηέξσ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ Κ.Π.Δ., είλαη πξνθαλέο φηη επε-

ξεάδεη ηηο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ηεο καζεηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο 

θαζψο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηα πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

Βαζηθφ κέιεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο σο πξνο ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ 

Κ.Π.Δ. θαη ηελ ίδξπζε λέσλ, ζα πξέπεη λα είλαη πξσηίζησο ηα θξηηήξηα ηνπ κα-

ζεηηθνχ πιεζπζκνχ αιιά θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απηά απφ γεσγξαθηθή 

ζθνπηά.  

    Έηζη, ζε Πεξηθέξεηεο κε κεγαιχηεξν καζεηηθφ πιεζπζκφ απφ άιιεο (πίλαθαο 3) ζα 

πξέπεη λα ηδξπζνχλ Κ.Π.Δ., κε πξνηεξαηφηεηα ζε εθείλεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο 

πνπ αλαπηχζζνληαη κεγάια αζηηθά θέληξα θαη ζπγθεληξψλεηαη απμεκέλνο ηφζν ν 

καζεηηθφο – εθπαηδεπηηθφο φζν θαη ν κφληκνο πιεζπζκφο. 

Δηδηθά γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο πνπ ζπγθεληξψλεη κεγάιν κέξνο καζεηηθνχ πιε-

ζπζκνχ ηα ηέζζεξα (4) Κ.Π.Δ. θαη ην έλα (1) ππφ ίδξπζε δελ επαξθνχλ γηα λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο καζεηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο πφζν δε κάιινλ 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. πλεπψο ζα πξέπεη λα ηδξπζνχλ θαη άιια Κ.Π.Δ. ζε νπνηα-

δήπνηε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηά ηεο, δεδνκέλνπ φηη ην αλαπηπγκέλν νδηθφ δίθηπν εια-

ρηζηνπνηεί ην ρξφλν θάιπςεο ησλ απνζηάζεσλ. Δηδηθά γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφ-

ηεηα Νήζσλ πνπ δελ δηαζέηεη Κ.Π.Δ. θαη πνπ ζηελ επηθξάηεηά ηεο πεξηιακβάλεη 

δηάζπαξηα λεζηά, ην ζθφπηκν ζα ήηαλ λα ηδξπζεί ζε θάζε λεζί θαη απφ έλα Κ.Π.Δ., 

θαηά πξνηεξαηφηεηα ζα πξέπεη λα ηδξπζεί Κ.Π.Δ. ζηελ Αίγηλα θαη ζηα Κχζεξα ιφγσ 

ησλ ζαιάζζησλ θαη ρεξζαίσλ απνζηάζεσλ απφ ηα πιεζηέζηεξα ππάξρνληα Κ.Π.Δ. 

ηεο Αηηηθήο, Αξγνιίδαο θαη Λαθσλίαο. Γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζζαιν-

λίθεο πνπ ζπγθεληξψλεη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν κέξνο καζεηηθνχ – εθπαηδεπηηθνχ 

πιεζπζκνχ θαζψο θαη ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, ππάξρνπλ κφλν δχν (2) 

Κ.Π.Δ. ηα νπνία είλαη πξνθαλέο φηη δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο 

καζεηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο πφζν δε κάιινλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ε 

ίδξπζε ελφο (1) αθφκε Κ.Π.Δ.
6
, ζα δψζεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο 

ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο. 

    Χο θξηηήξην γηα ηελ ίδξπζε λέσλ Κ.Π.Δ., ζα πξέπεη λα είλαη θαη νη γεσγξαθηθά 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηνπ επεηξσηηθνχ ρψξνπ πνπ ε κεηάβαζε ζηα ππάξρνληα 

Κ.Π.Δ. θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή/ρξνλνβφξα, ελψ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζα πξέπεη λα 

ηδξπζνχλ Κ.Π.Δ. ζε Πεξηθέξεηεο κε λεζησηηθφ ραξαθηήξα (Βνξείνπ Αηγαίνπ, Ννηίνπ 

Αηγαίνπ, Ηνλίσλ Νήζσλ) θαη Πεξηθέξεηεο πνπ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο απαξηίδνληαη απφ 

λεζηά (Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Θεζζαιίαο, ηεξεάο Διιάδαο, Αηηηθήο) 

φπνπ ε κεηάβαζε ζηα ππάξρνληα Κ.Π.Δ. είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ πξνβιεκαηηθή/ 

ρξνλνβφξα. 

Δηδηθά γηα ηηο Πεξηθέξεηεο Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ φπνπ παξαηεξείηαη 

θαη ε κεγαιχηεξε έιιεηςε ζε Κ.Π.Δ. (Πίλαθαο 2), πξνηεξαηφηεηα ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ηα λεζηά εθείλα πνπ είλαη απνκαθξπζκέλα ή βξίζθνληαη απνκαθξπζκέλα απφ ηα 

                                                             
6
 Αλακέλεηαη ε ίδξπζε Κ.Π.Δ. ζηελ Θεζζαινλίθε (βι. Τ.Α. 70831/Γ2/26-04-2016).  
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λεζησηηθά ζπκπιέγκαηα ζηα νπνία αλήθνπλ θαη παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ 

κεηαθνξηθή ηνπο ζχλδεζε κε άιια λεζηά ή/θαη ηνλ επεηξσηηθφ ρψξν. 

    Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηε ρσξνδηάηαμε ησλ 

Κ.Π.Δ., δελ ζα πξέπεη λα έρεη ζε δεπηεξεχνπζα ζέζε ζηελ ηεξάξρεζή ηεο ηελ ίδξπζε 

Κ.Π.Δ. ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο ή γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλεο, πνπ ελδερνκέλσο 

εκθαλίδνπλ θαη κηθξφ κέγεζνο καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, δεδνκέλνπ φηη κε βάζε ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ Κ.Π.Δ. είλαη θαη νη δξάζεηο γηα ηελ ελε-

κέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε, επηκφξθσζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ζπλεπψο απεπ-

ζχλνληαη ζε έλα κεγαιχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν πέξαλ ηεο καζεηηθήο – εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο. Δίλαη δε πξνθαλέο φηη κε ηελ ίδξπζε Κ.Π.Δ. ζε απηέο ηηο πεξηνρέο 

ειαρηζηνπνηνχληαη/αίξνληαη ηα ππαξθηά πξνβιήκαηα (ρξφλνο, αζθάιεηα, απνζηάζεηο, 

θφζηνο, θαηξηθέο ζπλζήθεο, θ.ά.) πνπ αληηκεησπίδεη ε ηνπηθή θνηλσλία θαη ηδηαίηεξα 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο φπσο λήπηα, καζεηέο/-ηξηεο Γεκνηηθνχ, Α.Μ.Δ.Α., θ.ά., ελψ 

ηέινο απμάλνληαη θαη νη πηζαλφηεηεο ζπκκεηνρήο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ πιε-

ζπζκνχ, αθνχ ζα έρνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο λα ιάβνπλ πεξηβαιινληηθή εθ-

παίδεπζε θαη κάιηζηα θαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ηνπηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, θάηη 

ην νπνίν είλαη θαη δεηνχκελν κε βάζε ηα θείκελα ησλ δηεζλψλ δηαζθέςεσλ θαη 

ζπλεδξίσλ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. (βι. χζηαζε Νν. 2 ηεο Γηαθήξπμεο 

ηεο Σηθιίδαο· UNESCO, 1978). 

    Δπίζεο ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε λέσλ Κ.Π.Δ., ζα πξέπεη ιφγσ ηεο επέθηαζεο ησλ 

δξάζεσλ ησλ Κ.Π.Δ. θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, λα ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ε θαηάιιειε 

θηηξηαθή ππνδνκή, κε έκθαζε ζηνλ αξηζκφ ησλ αηζνπζψλ θαη ζηελ χπαξμε ακθη-

ζεάηξνπ ή ζρεηηθνχ ηχπνπ ρψξν (ππάξρεη ζρεηηθή αλαθνξά γηα αίζνπζα πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ ζε Τπνπξγηθή Απφθαζε, ρσξίο φκσο λα δηαζέηνπλ φια ηα Κ.Π.Δ. φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηε βηβιηνγξαθία), έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζπγθε-

ληξψζεηο, ζπδεηήζεηο, νκηιίεο, θ.η.ι., γηα ηνπηθά (ή θαη επξχηεξα) ζέκαηα γηα ην 

ελδηαθεξφκελν θνηλφ
7
. 

  

    ην ζεκείν απηφ παξαηίζεληαη κεξηθά ζηνηρεία απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ 

Καηζαθηψξε, θ.ά. (2008), ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ζηειερψλ ησλ Κ.Π.Δ. (ππεχζπλνη/-

εο θαη κέιε παηδαγσγηθήο νκάδαο) γηα ηε ρσξνδηάηαμε/αξηζκφ ησλ Κ.Π.Δ., ιφγσ ηνπ 

ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζηάδνπλ, ελψ ζεκεηψλνληαη πξνβιεκαηηζκνί 

ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

                                                             
7
 εκεηψλεηαη φηη ζηελ έξεπλα ησλ Καηζαθηψξε, θ.ά. (2008) –ε νπνία απνηειεί κειέηε εθπφλεζεο 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ εμέιημε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη αλαηέζεθε απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο–, ζηηο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο ησλ Κ.Π.Δ. θαη ζηε κεηακφξθσζε ηνπο 

ζε πνιπκνξθηθά θαη πνιπδχλακα παηδαγσγηθά εξγαζηήξηα, αλαθέξεηαη φηη: «Ζ αίζνπζα πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ κε ππεξπςσκέλε ζθελή, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ Τ.Α. Γ2/6215/19.11.01, δελ απνηειεί 

απαξαίηεην ζηνηρείν ηνπ παηδαγσγηθνχ εξγαζηεξίνπ πνπ ζπληζηνχλ πιένλ ηα Κ.Π.Δ.». Δπηζεκαίλεηαη 

φηη ε πξφηαζε απηή έξρεηαη ζε αληίθαζε κε ηελ πξννπηηθή πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα Κ.Π.Δ., δειαδή 

ηεο ζχλδεζήο ηνπο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηηο ππνδνκέο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ γηα λα απεπ-

ζπλζνχλ ζε πνιππιεζέζηεξν θνηλφ. Δπίζεο ε αλαθνξά ζε κεηαηξνπή/ραξαθηεξηζκφ σο «παηδαγσγηθά 

εξγαζηήξηα» πεξηνξίδεη εμ νξηζκνχ ην αληηθείκελν ησλ Κ.Π.Δ., κηα θαιχηεξε δηαηχπσζε ζα ήηαλ ζε 

«εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα». 
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– ζηελ εξψηεζε: Με πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζπκθσλείηε πεξηζζόηεξν; 

– απαληνχλ:  κε 33%  Ο αξηζκόο ησλ Κ.Π.Δ. ζα πξέπεη λα απμεζεί.  

                    κε   9%  Ο αξηζκόο ησλ Κ.Π.Δ. ζα πξέπεη λα κεησζεί.  

                 κε 56% Έρνπκε όζα Κ.Π.Δ. ρξεηαδόκαζηε θαη όια ρξεηάδνληαη. Γελ ζα 

πξέπεη  νύηε  λα απμήζνπκε νύηε λα κεηώζνπκε ηνλ αξηζκό ηνπο.  

 

– ζηελ εξψηεζε:  Πόζν ζπκθσλείηε κε θαζεκία από ηηο αθόινπζεο απόςεηο; 

Υξεηάδεηαη λα επαλεμεηάζνπκε ηελ ηζρύνπζα θαηαλνκή ησλ Κ.Π.Δ. ζηε 

ρώξα καο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη θαιύηεξε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο 

δηάθνξεο πεξηθέξεηεο. 

– απαληνχλ: 4% δελ μέξσ/δελ απαληώ, 2% δηαθσλώ απόιπηα, 24% κάιινλ δηαθσλώ,    

31% νύηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ, 27% κάιινλ ζπκθσλώ, 11% 

ζπκθσλώ απόιπηα 

 

Δθηφο απφ ηα επξήκαηα απηά ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ζε ζηειέρε ησλ Κ.Π.Δ., ππήξμε 

θαη πνηνηηθή έξεπλα ζε Τπεχζπλνπο/-εο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Τπεχ-

ζπλνπο/-εο ησλ Κ.Π.Δ., νη νπνίνη κε θαζνιηθή άπνςε αλαθέξνπλ φηη είλαη αλαγθαία 

κηα θαιχηεξε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ Κ.Π.Δ., ελψ σο θπξίαξρε άπνςε αλα-

θέξεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ Κ.Π.Δ. ζα κπνξνχζε λα απμεζεί θαη φρη λα κεησζεί, ελψ ζα 

πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξα Κ.Π.Δ. ζηα αζηηθά θέληξα. 

    Δίλαη πξνθαλέο απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα φηη ππάξρεη δηάζηαζε απφςεσλ κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αζρνινχληαη ζε δνκέο ππνζηήξημεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο, ζεκεηψλεηαη φηη θαηά ην έηνο ηεο έξεπλαο (2008) ππήξραλ πελήληα 

ηέζζεξα (54) Κ.Π.Δ. κε εκθαλή ηελ άληζε πιεζπζκηαθή θαη γεσγξαθηθή θαηαλνκή, 

αθφκε θαη ζε ζρέζε κε ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016. εκεηψλεηαη αθφκε φηη νη 

εξεπλήηξηεο ζην θεθάιαην 3.2.3.12 ηεο έξεπλάο ηνπο αλαθέξνπλ φηη ε ζέζε απηή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζην λα κελ ππάξμεη νχηε αχμεζε νχηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

Κ.Π.Δ., πξφθεηηαη πεξί ακήραλεο ζέζεο θαζφηη δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ επίιπζε 

ησλ ηζρπφλησλ πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο, ζηειέρσζεο, ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ 

ησλ ήδε ππαξρφλησλ
8
. 

Με βάζε φκσο ηα παξαπάλσ παξαηεξείηαη φηη λαη κελ είλαη εχινγε ε ζηάζε νξη-

ζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ λα δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηα 

ππάξρνληα Κ.Π.Δ., φκσο κε ηελ πξνηεηλφκελε ελδπλάκσζε ησλ ππαξρφλησλ Κ.Π.Δ., 

επηηπγράλεηαη ε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζηνπο/ζηηο ζπκκεηέρνληεο/-

νπζεο, φκσο σο γλσζηφλ ιίγνη είλαη εθείλνη/-εο νη καζεηέο/-ηξηεο πνπ ζα ιάβνπλ πε-

ξηζζφηεξν πνηνηηθά πξνγξάκκαηα, δεδνκέλνπ φηη ηα Κ.Π.Δ. αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ 

ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ηεο πεξηνρήο ηνπο, νπφηε πξψην κέιεκα ηεο εθ-

                                                             
8
 εκεηψλεηαη φηη ζηελ έξεπλα ησλ Καηζαθηψξε, θ.ά. (2008) –ε νπνία απνηειεί κειέηε εθπφλεζεο 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ εμέιημε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη αλαηέζεθε απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο–, πξνηείλεηαη ν αξηζκφο ησλ Κ.Π.Δ. λα δηαηεξεζεί ζε πξψηε θάζε ζηαζεξφο, λα 

ελδπλακσζνχλ ηα πθηζηάκελα Κ.Π.Δ. θαη λα επαλεμεηαζζεί ην δήηεκα ηνπ αξηζκνχ ησλ Κ.Π.Δ. κεηά 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο λέαο θπζηνγλσκίαο πνπ πξνηείλεηαη ζηελ έξεπλα λα έρνπλ ηα Κ.Π.Δ. ζηα πιαίζηα 

ηεο ράξαμεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. 
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παηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζα έπξεπε λα ήηαλ ε ίδξπζε Κ.Π.Δ. γηα λα έρνπλ ηε δπλα-

ηφηεηα παξαθνινχζεζεο πξνγξακκάησλ πεξηζζφηεξνη/-εο καζεηέο/-ηξηεο δεδνκέλνπ 

φηη θαη ζηα ζρνιεία δελ δίδνληαη αθφκε ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο Πε-

ξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ελψ δελ παξέρνπλ δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθ-

παίδεπζεο πέξαλ ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο. 

    πλεπψο κε ηελ άπνςε πνπ εθθξάδεη ην 56% φηη «έρνπκε φζα Κ.Π.Δ. ρξεηα-

δφκαζηε», θαη ην 9% φηη «ζα πξέπεη λα κεησζεί ν αξηζκφο ηνπο», δελ πξνσζείηαη ε 

αλάπηπμε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη δελ παξέρνληαη δπλαηφηεηεο πεξη-

βαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζε κεγάιν ηκήκα ηνπ καζεηηθνχ αιιά θαη ηνπηθνχ πιε-

ζπζκνχ, ελψ νη απαληήζεηο ζηε δεχηεξε σο άλσ εξψηεζε κε ηε δηαθσλία ζηελ επα-

λεμέηαζε ηεο ηζφξξνπεο θαηαλνκήο ησλ Κ.Π.Δ. δεκηνπξγεί εξσηεκαηηθά. 

    ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ηα σο άλσ αλαθεξφκελα επξήκαηα κε ηηο απφςεηο 

εθπαηδεπηηθψλ, δεκηνπξγνχλ αζαθέο πιαίζην γηα ηελ εμέιημε ησλ Κ.Π.Δ., ελψ επε-

ξεάδνπλ θαη ηηο επηινγέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.  

 

 

Γ. Γπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο ζηα Κ.Π.Δ. κε βάζε ηα 

πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα θαη ηελ εκβέιεηα ησλ Κ.Π.Δ. 

 

    Σα πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα θαη ε εκβέιεηα ησλ Κ.Π.Δ. γηα ην ζρνιηθφ έηνο 

2015-2016, θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο Δγθπθιίνπο Φ16Α/197651/Γ1/04-12-2015 θαη 

154927/Γ7/07-12-2010 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

 

    Παξαθάησ εμεηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ απφ ηα 

Κ.Π.Δ. θαη ελ ζπλερεία ε παξνρή πξνζαξκνζκέλσλ πξνγξακκάησλ γηα Νεπηαγσγεία 

θαη εηδηθνχο ηχπνπο ζρνιείσλ. 

Ζ εζηίαζε ηεο αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηα παξερφκελα πξνγξάκκαηα ησλ Κ.Π.Δ. κφλν 

γηα ηα Νεπηαγσγεία θαη ηνπο εηδηθνχο ηχπνπο ζρνιείσλ, έγθεηηαη ζην γεγνλφο ηεο 

παξαηήξεζεο φηη ε πιεηνςεθία ησλ Κ.Π.Δ. αλαπηχζζεη πξνγξάκκαηα πξνζαξκν-

ζκέλα γηα ην Γεκνηηθφ, Γπκλάζην θαη Λχθεην, ελψ ππάξρεη πζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε 

πξνζαξκνζκέλσλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο/-ηξηεο Νεπηαγσγείσλ θαη εηδηθνχο 

ηχπνπο ζρνιείσλ.  

 

    ρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ απφ ηα Κ.Π.Δ., κε 

βάζε ηελ Δγθχθιην Φ16Α/197651/Γ1/04-12-2015, παξαηεξείηαη φηη ε πιεηνςεθία 

ησλ Κ.Π.Δ. εθπνλεί/παξέρεη απφ πέληε (5) πξνγξάκκαηα θαη άλσ. Παξαηεξείηαη φκσο 

φηη ππάξρνπλ θαη Κ.Π.Δ. πνπ εθπνλνχλ ιηγφηεξα πξνγξάκκαηα, απηά είλαη: ην Κ.Π.Δ. 

Διεπζίλαο κε δχν (2) πξνγξάκκαηα, ην Κ.Π.Δ. Πεηαινχδσλ Ρφδνπ κε ηξία (3) πξν-

γξάκκαηα, ην Κ.Π.Δ. Έδεζζαο–Γηαλληηζψλ κε ηέζζεξα (4) πξνγξάκκαηα θαη ην 

Κ.Π.Δ. Θέξκνπ κε ηέζζεξα (4) πξνγξάκκαηα. 

    Ο κηθξφο αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ απφ ηα Κ.Π.Δ. απηά, δελ πα-

ξέρεη δπλαηφηεηεο επηινγήο πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο, 

εθηφο φκσο απφ απηφ, ειαρηζηνπνηνχληαη θαη νη δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο θαη απηφ 

γηαηί: 
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α) φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, κε βάζε ηελ Δγθχθιην Φ16Α/197651/Γ1/04-12-

2015, θαζνξίδνληαη πξνυπνζέζεηο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε Κ.Π.Δ., κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε ζπλάθεηα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εθπνλνχλ 

νη εθπαηδεπηηθνί ζην ζρνιείν κε απηά ηνπ Κ.Π.Δ. ζην νπνίν αηηνχληαη λα επηζθε-

θζνχλ. 

β) αλ νη εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ νη καζεηέο/-ηξηεο ηνπο θάπνην 

πξφγξακκα ζε άιιν Κ.Π.Δ. κε βάζε ηελ θαζνξηζκέλε εκβέιεηα βάζεη ηεο Δγθπθιίνπ 

154927/Γ7/07-12-2010, ηίζεηαη δήηεκα θαηά πφζνλ ζα πξνβνχλ ζηελ επηινγή απηή, 

δεδνκέλνπ ηεο απφζηαζεο θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ πξνθχπηνπλ, θαζψο θαη ηνπ θφβνπ 

απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθψλ (αλάιεςε επζχλεο) γηα ηηο κεηαθηλήζεηο εθηφο ζρνιείνπ. 

γ) ππάξρεη ην ελδερφκελν κεηαμχ ησλ Κ.Π.Δ. πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νη εθπαη-

δεπηηθνί λα επηιέμνπλ βάζεη ηεο εκβέιεηαο ησλ Κ.Π.Δ. (Δγθχθιηνο 154927/Γ7/07-12-

2010), λα κελ εθπνλνχλ ηα Κ.Π.Δ. απηά πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα 

ή ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ γηα ηα νπνία ελδηαθέξνληαη/αλήθνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. 

    Έηζη κε βάζε ηα παξαπάλσ, ηα σο άλσ Κ.Π.Δ. ζα πξέπεη λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ 

ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζα πξέπεη λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ Κ.Π.Δ. Διεπζίλαο γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο ζπγθέληξσζεο κεγάινπ αξηζκνχ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηελ 

Αηηηθή, θαζψο επίζεο θαη ν αξηζκφο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Κ.Π.Δ. Πεηαινχδσλ 

Ρφδνπ, ην νπνίν νπζηαζηηθά εμππεξεηεί ηελ πεξηνρή ηεο Γσδεθαλήζνπ, δειαδή κηα 

πεξηνρή κε δηάζπαξηα λεζηά θαη άξα αληηθεηκεληθή δπζθνιία ζηηο κεηαθηλήζεηο. 

Βέβαηα ε πεξηνρή ηεο Γσδεθαλήζνπ, κε βάζε ηελ Δγθχθιην 154927/Γ7/07-12-2010 

θαιχπηεηαη θαη απφ άιια Κ.Π.Δ. κε βάζε ηελ θαζνξηζκέλε εκβέιεηά ηνπο. Απηά ηα 

Κ.Π.Δ. είλαη: ην Κ.Π.Δ. Κνξζίνπ ζηελ Άλδξν (γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηε-

ξνβάζκηα Δθπαίδεπζε), ην Κ.Π.Δ. Αξραλψλ–Ρνχβα–Γνπβψλ ζην Ζξάθιεην Κξήηεο 

(γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε), ην Κ.Π.Δ. Βάκνπ ζηα Υαληά 

(γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε), ην Κ.Π.Δ. Νεάπνιεο ζην Λαζίζη (γηα ηελ Πξσ-

ηνβάζκηα Δθπαίδεπζε), ην Κ.Π.Δ. Αλσγείσλ ζην Ρέζπκλν (γηα ηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε), ην Κ.Π.Δ. Δπεξγέηνπια ζηε Λέζβν (γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαί-

δεπζε), ην Κ.Π.Δ. Οκεξνχπππνιεο ζηε Υίν (γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε) θαη 

ην Κ.Π.Δ. Γξαπεηζψλαο–Σξνηδήλαο–Μεζάλσλ ζηελ Αηηηθή (γηα ηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε).  

κσο θαη απηά ηα Κ.Π.Δ. είλαη απνκαθξπζκέλα κε αληηθεηκεληθή δπζθνιία ζηηο 

κεηαθηλήζεηο, ελψ θάπνηα απφ απηά δελ παξέρνπλ δπλαηφηεηεο γηα καζεηέο/-ηξηεο – 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

πλεπψο ζα πξέπεη λα γίλεη θαη ξχζκηζε γηα ηα Κ.Π.Δ. ηα νπνία δελ παξέρνπλ δπ-

λαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο Γσ-

δεθαλήζνπ, γηα λα θαιχπηεηαη νπζησδψο ν ζθνπφο ηνπ θαζνξηζκνχ εκβέιεηαο ησλ 

Κ.Π.Δ. 

 

    ρεηηθά κε ηελ παξνρή πξνζαξκνζκέλσλ πξνγξακκάησλ γηα Νεπηαγσγεία απφ ηα 

Κ.Π.Δ., κε βάζε ηελ Δγθχθιην Φ16Α/197651/Γ1/04-12-2015,  παξαηεξείηαη φηη απφ 

ηηο δεθαηξείο (13) Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, πέληε (5) είλαη απηέο ησλ νπνίσλ φια ηα 

Κ.Π.Δ. ηεο επηθξάηεηάο ηνπο παξέρνπλ πξνγξάκκαηα γηα Νεπηαγσγεία. Οη Πεξη-
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θέξεηεο απηέο είλαη: ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ηεο Γπηηθήο Μα-

θεδνλίαο, ηεο Κξήηεο, ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ. 

πγθεθξηκέλα:  

– γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, θαη ηα πέληε (5) ελ 

ιεηηνπξγία Κ.Π.Δ. παξέρνπλ πξνγξάκκαηα πξνζαξκνζκέλα γηα Νεπηαγσγεία, φκσο 

θάζε Κ.Π.Δ. παξέρεη κφλν έλα (1) πξφγξακκα κε εμαίξεζε ην Κ.Π.Δ. νπθιίνπ θαη ην 

Κ.Π.Δ. Φηιίππσλ  Καβάιαο πνπ παξέρνπλ δχν (2) πξνγξάκκαηα. 

– γηα ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, θαη ηα ηέζζεξα (4) ελ ιεηηνπξγία Κ.Π.Δ., 

παξέρνπλ πξνγξάκκαηα πξνζαξκνζκέλα γηα Νεπηαγσγεία, κε ην Κ.Π.Δ. Μειίηεο 

Φιψξηλαο λα παξέρεη κφλν  έλα (1) πξφγξακκα απφ ηα έληεθα (11) πξνγξάκκαηα πνπ 

αλαπηχζζεη.  

– γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο, θαη ηα ηέζζεξα (4) ελ ιεηηνπξγία Κ.Π.Δ., παξέρνπλ 

πξνγξάκκαηα πξνζαξκνζκέλα γηα Νεπηαγσγεία, κε ην Κ.Π.Δ. Βάκνπ λα παξέρεη ηα 

πεξηζζφηεξα. 

– γηα ηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ, θαη ηα δχν (2) ελ ιεηηνπξγία Κ.Π.Δ., πα-

ξέρνπλ πξνγξάκκαηα πξνζαξκνζκέλα γηα Νεπηαγσγεία, κε ην Κ.Π.Δ. Δπεξγέηνπια 

Λέζβνπ λα παξέρεη κφλν έλα (1) ελψ απφ ηα δεθαηέζζεξα (14) πξνγξάκκαηα πνπ 

αλαπηχζζεη. 

– γηα ηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, θαη ηα δχν (2) ελ ιεηηνπξγία Κ.Π.Δ. παξέρνπλ 

πξνγξάκκαηα πξνζαξκνζκέλα γηα Νεπηαγσγεία, κε ην Κ.Π.Δ. Κνξζίνπ Άλδξνπ λα 

παξέρεη κφλν δχν (2) πξνγξάκκαηα απφ ηα ελλέα (9) πνπ αλαπηχζζεη θαη ην Κ.Π.Δ. 

Πεηαινχδσλ παξέρεη κφλν έλα (1) πξφγξακκα απφ ηα ηξία (3) πνπ αλαπηχζζεη. 

    Απφ ηηο δεθαηξείο (13) Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, νθηψ (8) είλαη απηέο ησλ νπνίσλ 

θάπνηα απφ ηα Κ.Π.Δ. ηεο επηθξάηεηάο ηνπο δελ παξέρνπλ θαλέλα πξφγξακκα γηα 

Νεπηαγσγεία, ελψ άιια παξέρνπλ ζρεηηθή δπλαηφηεηα. Οη Πεξηθέξεηεο απηέο είλαη: 

ηεο Αηηηθήο, ηεο ηεξεάο Διιάδαο, ηεο Θεζζαιίαο, ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ηεο 

Ζπείξνπ, ηεο Γπηηθήο Διιάδαο, ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ. 

πγθεθξηκέλα: 

– γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, φπνπ ιεηηνπξγνχλ ηέζζεξα (4) Κ.Π.Δ., ην Κ.Π.Δ. 

Διεπζίλαο δελ παξέρεη θακία δπλαηφηεηα, ελψ ην Κ.Π.Δ. Αξγπξνχπνιεο παξέρεη 

κφλν δχν (2) πξνγξάκκαηα απφ ηα δψδεθα (12) πνπ αλαπηχζζεη θαη ην Κ.Π.Δ. 

Γξαπεηζψλαο–Σξνηδήλαο–Μεζάλσλ παξέρεη κφλν δχν (2) πξνγξάκκαηα απφ ηα έμη 

(6) πνπ αλαπηχζζεη. 

– γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, φπνπ ιεηηνπξγνχλ ηξία (3) Κ.Π.Δ., ηα δχν (2) 

δελ παξέρνπλ θακία δπλαηφηεηα (Κ.Π.Δ. ηπιίδαο–Τπάηεο θαη Κ.Π.Δ.Καξπελεζίνπ), 

ην  Κ.Π.Δ.  Άκθηζζαο  απφ  ηα  δεθαηέζζεξα  (14)  πξνγξάκκαηα  πνπ αλαπηχζζεη, ηα 

νθηψ (8) είλαη πξνζαξκνζκέλα γηα λεπηαγσγεία. 

– γηα ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, φπνπ ιεηηνπξγνχλ ηέζζεξα (4) Κ.Π.Δ., ηα δχν (2) 

δελ παξέρνπλ θακία δπλαηφηεηα (Κ.Π.Δ. Διαζζφλαο–Κηζζάβνπ–Μαπξνβνπλίνπ θαη 

Κ.Π.Δ. Πεξηνπιίνπ–Σξηθθαίσλ), ελψ ην Κ.Π.Δ. Μαθξηλίηζαο φια ηα πξνγξάκκαηα 

πνπ παξέρεη είλαη πξνζαξκνζκέλα θαη γηα Νεπηαγσγεία. 

– γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, φπνπ ιεηηνπξγνχλ επηά (7) Κ.Π.Δ., ην 

Κ.Π.Δ. Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ δελ παξέρεη θακία δπλαηφηεηα, ελψ ην Κ.Π.Δ. Αξλαίαο 

παξέρεη κφλν έλα (1) πξφγξακκα απφ ηα νθηψ (8) πνπ αλαπηχζζεη, ην Κ.Π.Δ. 
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Νάνπζαο παξέρεη κφλν έλα (1) πξφγξακκα απφ ηα δεθαηξία (13) πνπ αλαπηχζζεη θαη 

ην Κ.Π.Δ. Έδεζζαο–Γηαλληηζψλ παξέρεη κφλν έλα (1) πξφγξακκα απφ ηα ηέζζεξα (4) 

πνπ αλαπηχζζεη. 

– γηα ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, φπνπ ιεηηνπξγνχλ πέληε (5) Κ.Π.Δ., ην Κ.Π.Δ. 

Φηιηάησλ δελ παξέρεη θακία δπλαηφηεηα, ελψ ην Κ.Π.Δ. Φηιηππηάδαο παξέρεη κφλν 

έλα (1) πξφγξακκα απφ ηα νθηψ (8) πνπ αλαπηχζζεη, ην Κ.Π.Δ. Κφληηζαο παξέρεη 

κφλν έλα (1) πξφγξακκα απφ ηα έληεθα (11) πνπ αλαπηχζζεη, ην Κ.Π.Δ. Αξάρζνπ 

παξέρεη κφλν έλα (1) πξφγξακκα απφ ηα έμη (6) πνπ αλαπηχζζεη θαη ην Κ.Π.Δ. 

Πξακάλησλ παξέρεη κφλν δχν (2) πξνγξάκκαηα απφ ηα δέθα (10) πνπ αλαπηχζζεη. 

– γηα ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, φπνπ ιεηηνπξγνχλ ηέζζεξα (4) Κ.Π.Δ., ην 

Κ.Π.Δ. Θέξκνπ δελ παξέρεη θακία δπλαηφηεηα, ελψ ην Κ.Π.Δ. Κξεζηέλσλ παξέρεη 

κφλν έλα (1) πξφγξακκα απφ ηα νθηψ (8) πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχζζεη. 

Γηα ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ φπνπ ιεηηνπξγνχλ πέληε (5) Κ.Π.Δ., ην Κ.Π.Δ. 

ηθπσλίσλ Κνξηλζίαο δελ παξέρεη θακία δπλαηφηεηα. 

– γηα ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ, φπνπ ιεηηνπξγνχλ ηέζζεξα (4) Κ.Π.Δ., ην 

Κ.Π.Δ. Ηζάθεο δελ παξέρεη θακία δπλαηφηεηα, ελψ ην Κ.Π.Δ. Κεξθχξαο παξέρεη κφλν 

έλα (1) πξφγξακκα απφ ηα δψδεθα (12) πνπ αλαπηχζζεη, ην Κ.Π.Δ. Ληζαθηάο Εα-

θχλζνπ νκνίσο κε ην Κ.Π.Δ. Κεξθχξαο θαη ην Κ.Π.Δ. θαθησηψλ παξέρεη κφλν έλα 

(1) πξφγξακκα απφ ηα επηά (7) πνπ αλαπηχζζεη. 

    Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη: 

α) ε πιεηνςεθία ησλ Κ.Π.Δ. παξέρνπλ ιίγα πξνγξάκκαηα ζε ζρέζε κε απηά πνπ 

αλαπηχζζνπλ γηα ην Γεκνηηθφ, Γπκλάζην θαη Λχθεην. Μφλν έλα (1) Κ.Π.Δ. πξν-

ζθέξεη ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ πξνζαξκνζκέλα θαη ζε Νεπηαγσγεία 

(Κ.Π.Δ. Μαθξηλίηζαο).  

β) ζε ζχλνιν πελήληα ηξηψλ (53) ελ ιεηηνπξγία Κ.Π.Δ., ηα δέθα (10) εμ απηψλ δελ 

παξέρνπλ πξνζαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα γηα Νεπηαγσγεία. 

    Ο κηθξφο αξηζκφο πξνζαξκνζκέλσλ πξνγξακκάησλ γηα Νεπηαγσγεία απφ ηελ 

πιεηνςεθία  ησλ  Κ.Π.Δ.,  δελ παξέρεη  δπλαηφηεηεο  επηινγήο  πεξηβαιινληηθψλ  ζε-

κάησλ  απφ ηνπο/ηηο λεπηαγσγνχο,  ειαρηζηνπνηψληαο φκσο θαη ηηο δπλαηφηεηεο  ζπκ-

κεηνρήο θαζψο ηζρχνπλ θαη γη’ απηή ηελ πεξίπησζε νη ίδηνη πξνβιεκαηηζκνί πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ απφ ηα 

Κ.Π.Δ.   

ρεηηθά κε ηνπο/ηηο λεπηαγσγνχο ησλ νπνίσλ ε ζρνιηθή κνλάδα αλήθεη ζε Κ.Π.Δ.  

πνπ δελ παξέρεη θαλέλα πξνζαξκνζκέλν πξφγξακκα γηα Νεπηαγσγεία, ηφηε νη λε-

πηαγσγνί πνπ επηζπκνχλ νη καζεηέο/-ηξηέο ηνπο λα παξαθνινπζήζνπλ ζρεηηθά πξν-

γξάκκαηα ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ άιιν Κ.Π.Δ. (κε βάζε ηελ θαζνξηζκέλε εκ-

βέιεηα, Δγθχθιηνο 154927/Γ7/07-12-2010) εξρφκελνη αληηκέησπνη κε ηνπο σο άλσ 

πξνβιεκαηηζκνχο/πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο. 

     πσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 2.1.1 είλαη ζεκαληηθφ ηα παηδηά απφ κηθξή ειηθία 

λα ιάβνπλ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη κάιηζηα ζα πξέπεη λα επηδηψθεηαη απφ 

ηνπο/ηηο λεπηαγσγνχο ε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ εθηφο ηάμεο θαη ηδηαίηεξα ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ. 
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Ζ απφζηαζε ηνπ Κ.Π.Δ. απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα πεξηνξίδεη θαη ην ρξφλν αλάπηπμεο  

δξαζηεξηνηήησλ, εηδηθά φηαλ απηέο αλαπηχζζνληαη ζην πεδίν, ελψ ε νιηγφσξε πα-

ξακνλή ησλ λεπίσλ ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αλάπηπμε ησλ πξνζδνθψκελσλ σθειεηψλ.  

    Έηζη κε βάζε ηα παξαπάλσ, ηα σο άλσ αλαθεξφκελα Κ.Π.Δ. πνπ εθπνλνχλ ιίγα 

πξνγξάκκαηα γηα Νεπηαγσγεία ζα πξέπεη λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζθε-

ξφκελσλ πξνγξακκάησλ ηνπο, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ πξν-

γξάκκαηα ηα σο άλσ Κ.Π.Δ. πνπ δελ παξέρνπλ ζρεηηθή δπλαηφηεηα, γηα λα θαιπθζεί 

ζηνηρεησδψο θαη ν ζθνπφο ίδξπζήο ηνπο ζην πιαίζην αλάπηπμεο δπλαηνηήησλ πεξη-

βαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα φινπο/-εο ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο.
9
 

Ηδηαίηεξα, Κ.Π.Δ. ηα νπνία δελ έρνπλ αλαπηχμεη πξνγξάκκαηα γηα Νεπηαγσγεία ή 

παξέρνπλ κηθξφ αξηζκφ πξνγξακκάησλ θαη βξίζθνληαη ζε Πεξηθέξεηεο θαη Πε-

ξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο κε κεγάιν πιεζπζκφ (π.ρ. Κ.Π.Δ. Διεπζίλαο) θαη ηα Κ.Π.Δ. ζε 

λεζησηηθφ ρψξν κε αληηθεηκεληθή δπζθνιία ζηηο κεηαθηλήζεηο καζεηψλ/-ηξηψλ (π.ρ. 

Κ.Π.Δ. Ηζάθεο), ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα. 

Σέινο ζα ήηαλ ζθφπηκν, επηθνπξηθά, εηδηθά γηα ηα Νεπηαγσγεία, λα ππάξρεη ε δπ-

λαηφηεηα νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Κ.Π.Δ. λα κεηαβαίλνπλ ζην ρψξν ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη ζε θνληηλά ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θπζηθά πεξηβάιινληα γηα ηελ αλά-

πηπμε δξαζηεξηνηήησλ, απνθεχγνληαο έηζη ηα φπνηα εκπφδηα ζρεηηθά κε ηηο κεηα-

θηλήζεηο ησλ λεπίσλ ζην ρψξν ησλ Κ.Π.Δ. 

 

    ρεηηθά κε ηελ παξνρή πξνζαξκνζκέλσλ πξνγξακκάησλ γηα εηδηθνχο ηχπνπο ζρν-

ιείσλ (Δζπεξηλά ζρνιεία) απφ ηα Κ.Π.Δ., κε βάζε ηελ Δγθχθιην Φ16Α/197651/ 

Γ1/04-12-2015, παξαηεξείηαη φηη απφ ηα πελήληα ηξία (53) ελ ιεηηνπξγία Κ.Π.Δ., 

κφλν ην Κ.Π.Δ. Βηζησλίδαο (Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο) πα-

ξέρεη ζρεηηθή δπλαηφηεηα, έρνληαο πξνζαξκφζεη δέθα (10) απφ ηα δεθαηέζζεξα (14) 

πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχζζεη. 

    Δίλαη πξνθαλέο φηη ν ζεζκφο ησλ Κ.Π.Δ. θαη νη ππεξεζίεο ηνπο ζα πξέπεη λα 

επεθηαζνχλ ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ ζρνιείσλ, έηζη ψζηε λα  θαιπθζεί ζηνηρεησδψο 

θαη ν ζθνπφο ίδξπζήο ηνπο ζην πιαίζην αλάπηπμεο δπλαηνηήησλ πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο γηα φινπο/-εο ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο. 

Έηζη κε βάζε ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη θαη ηα ππφινηπα πελήληα δπν (52) Κ.Π.Δ. λα 

πξνζαξκφζνπλ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο θαη γηα ηα Δζπεξηλά ζρνιεία, θαηά πξνηε-

ξαηφηεηα ζα πξέπεη λα πξνζαξκφζνπλ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο Κ.Π.Δ. ηα νπνία βξί-

ζθνληαη ζε Πεξηθέξεηεο φπνπ εκθαλίδεηαη κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ/-ηξηψλ Δζπε-

ξηλψλ ζρνιείσλ (Αηηηθήο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Διιάδαο, θ.ά., φπσο πξν-

                                                             
9
 εκεηψλεηαη φηη ζηελ έξεπλα ησλ Καηζαθηψξε, θ.ά. (2008), –ε νπνία απνηειεί κειέηε εθπφλεζεο 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ εμέιημε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη αλαηέζεθε απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο–, αλαθέξεηαη ζηε ζειίδα 109 ε πξφηαζή ηνπο  γηα «δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο 

επίζθεςεο ησλ Νεπηαγσγείσλ ζε ΚΠΔ», ε πξφηαζε απηή πξνθαιεί εληχπσζε ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη 

ζηελ Διιάδα ηίζεηαη δήηεκα πξνο δηεξεχλεζε ε κεηάβαζε απφ ην έλα ζρνιηθφ θηίξην (Νεπηαγσγείν) 

ζε έλα άιιν (Κ.Π.Δ.), φηαλ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ εμαπιψλεηαη ην παηδαγσγηθφ κεηαξξπζκηζηηθφ 

θίλεκα ηεο «Παηδαγσγηθήο ηνπ Γάζνπο» θαη γεληθφηεξα δίλεηαη βαξχηεηα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πεδίνπ 

(βι. θεθ. 2.1.1).  
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θχπηεη απφ ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ) θαζψο θαη ηα Κ.Π.Δ. ζε λεζησηηθφ ρψξν κε 

αληηθεηκεληθή δπζθνιία ζηηο κεηαθηλήζεηο καζεηψλ/-ηξηψλ, ζεκεηψλεηαη φηη κε βάζε 

ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηα Δζπεξηλά Γπκλάζηα θαη 

Λχθεηα ηεο ρψξαο δελ είλαη ακειεηένο
10

. 

    Δπηζεκαίλεηαη αθφκε φηη: 

α) ε θνίηεζε ζε Δζπεξηλά ζρνιεία έρεη εμ νξηζκνχ πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ιφγσ 

ηνπ σξαξίνπ, ζπλεπψο νη καζεηέο/-ηξηεο έρνπλ κεησκέλεο δπλαηφηεηεο λα αλαπηχ-

μνπλ δξαζηεξηφηεηεο/δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο.  

β) θάπνηνη εθ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ιφγσ ηνπ πξνρσξεκέλνπ ηεο ειηθίαο ηνπο, είλαη 

πηζαλφ λα κελ έρνπλ ιάβεη πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε –ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ ηξφπν 

πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα– θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ηεο 

ηαθηηθήο ζρνιηθήο θνίηεζήο ηνπο.  

γ) νη καζεηέο/-ηξηεο ησλ Δζπεξηλψλ ζρνιείσλ είλαη εξγαδφκελα άηνκα (θαη ελδε-

ρνκέλσο κε απμεκέλεο ππνρξεψζεηο – αλάγθεο) ησλ νπνίσλ ν ρξφλνο είλαη πεξην-

ξηζκέλνο. 

    Άξα θάζε Κ.Π.Δ. ζα πξέπεη λα πξνζαξκφζεη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ θαη λα παξέρεη 

ζρεηηθή δηεπθφιπλζε ζηελ επίζθεςε απηψλ ησλ ζρνιείσλ, ζπλππνινγίδνληαο φηη ε 

δπλαηφηεηα επίζθεςεο ησλ ζρνιεηψλ απηψλ ζε άιιν Κ.Π.Δ. κε βάζε ηελ θαζνξη-

ζκέλε εκβέιεηα (Δγθχθιηνο 154927/Γ7/07-12-2010) είλαη δήηεκα θαηά πφζνλ κπνξεί 

λα αμηνπνηεζεί. 

 

    ρεηηθά κε ηελ παξνρή πξνζαξκνζκέλσλ πξνγξακκάησλ γηα εηδηθνχο ηχπνπο ζρν-

ιείσλ (Δηδηθά ρνιεία – ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο) απφ ηα 

Κ.Π.Δ., κε βάζε ηελ Δγθχθιην Φ16Α/197651/Γ1/04-12-2015, παξαηεξείηαη φηη απφ 

ηηο δεθαηξείο (13) Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, έμη (6) είλαη απηέο ησλ νπνίσλ θάπνηα απφ 

ηα Κ.Π.Δ. ηεο επηθξάηεηάο ηνπο παξέρνπλ πξνζαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα γηα απηά ηα 

ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, ελψ άιια δελ παξέρνπλ ζρεηηθή δπλα-

ηφηεηα. Οη Πεξηθέξεηεο απηέο είλαη: ηεο ηεξεάο Διιάδαο, ηεο Κεληξηθήο Μαθε-

δνλίαο, ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ηεο Πεινπνλλήζνπ, ηεο Κξήηεο θαη 

ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ. 

πγθεθξηκέλα: 

– γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, φπνπ ιεηηνπξγνχλ ηξία (3) Κ.Π.Δ., κφλν ην 

Κ.Π.Δ. ηπιίδαο–Τπάηεο παξέρεη ζρεηηθή δπλαηφηεηα, έρνληαο πξνζαξκφζεη ην 

ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ πνπ αλαπηχζζεη θαη γηα ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο θαη εθ-

παίδεπζεο. 

– γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, φπνπ ιεηηνπξγνχλ επηά (7) Κ.Π.Δ., 

κφλν ην Κ.Π.Δ. Έδεζζαο–Γηαλληηζψλ παξέρεη πξνζαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα γηα 

ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, παξέρνληαο πξνζαξκνζκέλα ηξία (3) απφ 

ηα ηέζζεξα (4) πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχζζεη. 

                                                             
10

 Με βάζε ζηνηρεία ηεο EΛΣΑΣ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2014-2015 γηα ηα Δζπεξηλά 

Γπκλάζηα θαη Λχθεηα ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ηεο ρψξαο, (ΔΛΣΑΣ, 2015γ· ΔΛΣΑΣ, 

2015δ) 
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– γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, φπνπ ιεηηνπξγνχλ πέληε 

(5) Κ.Π.Δ., κφλν ην Κ.Π.Δ. Βηζησλίδαο παξέρεη πξνζαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα γηα 

ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, παξέρνληαο πξνζαξκνζκέλα ηέζζεξα (4) 

απφ ηα δεθαηέζζεξα (14) πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχζζεη. 

– γηα ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, φπνπ ιεηηνπξγνχλ πέληε (5) Κ.Π.Δ., κφλν ην 

Κ.Π.Δ. Μνιάσλ παξέρεη πξνζαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα γηα ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο 

θαη εθπαίδεπζεο, παξέρνληαο πξνζαξκνζκέλα πέληε (5) απφ ηα ελλέα (9) πξν-

γξάκκαηα πνπ αλαπηχζζεη. 

– γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο, φπνπ ιεηηνπξγνχλ ηέζζεξα (4) Κ.Π.Δ., κφλν ην Κ.Π.Δ. 

Βάκνπ παξέρεη πξνζαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα γηα ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο θαη εθ-

παίδεπζεο, παξέρνληαο πξνζαξκνζκέλα επηά (7) απφ ηα δεθαηξία (13) πξνγξάκκαηα 

πνπ αλαπηχζζεη. 

– γηα ηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, φπνπ ιεηηνπξγνχλ δχν (2) Κ.Π.Δ., κφλν ην 

Κ.Π.Δ. Πεηαινχδσλ Ρφδνπ παξέρεη πξνζαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα γηα ζρνιεία εη-

δηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, παξέρνληαο πξνζαξκνζκέλα έλα (1) απφ ηα ηξία (3) 

πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχζζεη. 

    Απφ ηηο δεθαηξείο (13) Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, επηά (7) είλαη απηέο ησλ νπνίσλ 

θαλέλα απφ ηα Κ.Π.Δ. ηεο επηθξάηεηάο ηνπο δελ παξέρνπλ πξνζαξκνζκέλα πξν-

γξάκκαηα γηα ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Οη Πεξηθέξεηεο απηέο είλαη: 

ηεο Αηηηθήο, ηεο Θεζζαιίαο, ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηεο Ζπείξνπ, ηεο Γπηηθήο 

Διιάδαο, ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ θαη ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ. 

    Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη: 

α) ζε ζχλνιν πελήληα ηξηψλ (53) ελ ιεηηνπξγία Κ.Π.Δ., ηα ζαξάληα επηά (47) εμ 

απηψλ δελ παξέρνπλ πξνζαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα γηα ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο.  

β) απφ ηα έμη (6) Κ.Π.Δ. πνπ πξνζθέξνπλ πξνζαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα (Κ.Π.Δ. 

ηπιίδαο–Τπάηεο, Κ.Π.Δ. Έδεζζαο–Γηαλληηζψλ, Κ.Π.Δ. Βηζησλίδαο, Κ.Π.Δ. Μν-

ιάσλ, Κ.Π.Δ. Βάκνπ, Κ.Π.Δ. Πεηαινχδσλ Ρφδνπ) κφλν ην Κ.Π.Δ. ηπιίδαο–Τπάηεο 

παξέρεη ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ πξνζαξκνζκέλα γηα ζρνιεία εηδηθήο 

αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. 

    Δίλαη πξνθαλέο φηη ν ζεζκφο ησλ Κ.Π.Δ. θαη νη ππεξεζίεο ηνπο ζα πξέπεη λα 

επεθηαζνχλ ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ ζρνιείσλ, έηζη ψζηε λα  θαιπθζεί ζηνηρεησδψο 

θαη ν ζθνπφο ίδξπζήο ηνπο ζην πιαίζην αλάπηπμεο δπλαηνηήησλ πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο γηα φινπο/-εο ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο, πφζν κάιινλ φηαλ ε εθπαίδεπζε 

απεπζχλεηαη ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Δμάιινπ απηφ ππαγνξεχεηαη θαη απφ ηε λνκνζεζία, θαζψο αλαθέξεηαη φηη ηα άηνκα 

κε αλαπεξίεο έρνπλ δηθαίσκα λα απνιακβάλνπλ κέηξσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ζπκ-

κεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή (βι. άξζξν 21 παξ. 6 ηνπ πληάγκαηνο), ηα θξάηε 

ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλνπλ ηα πλεπκαηηθά θαη ζσκαηηθά αλάπεξα παηδηά ζηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δσή ηνπ ζπλφινπ [βι. άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ Ν. 2101/1992 

(Κχξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ)], ηα πκβαιιφκελα 

Κξάηε ιακβάλνπλ φια ηα απαηηνχκελα κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ζηα παηδηά κε 

αλαπεξία ηελ πιήξε απφιαπζε φισλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζε-

κειησδψλ ειεπζεξηψλ, ζε ίζε βάζε κε ηα άιια παηδηά [βι. άξζξν 7 παξ. 1 ηνπ Ν. 
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4074/2012 (Κχξσζε ηεο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο)], ηα 

πκβαιιφκελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηελ 

εθπαίδεπζε, ρσξίο δηάθξηζε θαη βάζεη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ εμαζθαιίδνληαο έλα ζχ-

ζηεκα εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο ζε φια ηα επίπεδα θαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε (βι. 

άξζξν 24 παξ. 1 ηνπ Ν. 4074/2012), ηα πκβαιιφκελα Κξάηε εμαζθαιίδνπλ φηη ηα 

παηδηά κε αλαπεξίεο έρνπλ ίζε πξφζβαζε κε ηα άιια παηδηά ζηε ζπκκεηνρή ζε παη-

ρλίδη, ςπραγσγία θαη ειεχζεξν ρξφλν θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακ-

βαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο (βι. άξζξν 30 παξ. 5 πεξ. δ. ηνπ Ν. 4074/2012). 

    Έηζη κε βάζε ηα παξαπάλσ, ζαξάληα επηά (47) Κ.Π.Δ. ζα πξέπεη λα πξνζαξ-

κφζνπλ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο παξέρνληαο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο 

ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ ζρνιείσλ, ελψ ηα ππφινηπα Κ.Π.Δ. ζα 

πξέπεη λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ ηνπο. Δπη-

ζεκαίλεηαη αθφκε φηη καζεηέο/-ηξηεο κε εηδηθέο αλάγθεο δελ βξίζθνληαη κφλν ζε 

απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα ζρνιεία, αιιά θαη ζηα θνηλά, επίζεο ηα Κ.Π.Δ. απεπζχλνληαη θαη 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία πνπ επίζεο έρεη ζηνπο θφιπνπο ηεο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Δίλαη επίζεο πξνθαλέο φηη ε ρσξνδηάηαμε ησλ Κ.Π.Δ. θαη ε απνπζία Κ.Π.Δ. απφ 

πεξηνρέο γεσγξαθηθά απνκνλσκέλεο ή λεζησηηθέο πεξηνρέο, επηηείλνπλ ηα πξνβιή-

καηα ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ζπκκεηνρήο. Δίλαη αθφκε πξνθαλέο 

φηη ε δπλαηφηεηα επίζθεςεο ησλ ζρνιεηψλ απηψλ ζε άιιν Κ.Π.Δ. κε βάζε ηελ 

θαζνξηζκέλε εκβέιεηα (Δγθχθιηνο 154927/Γ7/07-12-2010)  είλαη δήηεκα θαηά πφζνλ 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί. 

πλεπψο βαζηθφ κέιεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζην πιαίζην ησλ ίζσλ επ-

θαηξηψλ θαη ηεο κάζεζεο ρσξίο απνθιεηζκνχο –εηδηθά φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ Πε-

ξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε– ζα πξέπεη λα είλαη θαη ε παξνρή ζρεηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ 

γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο απηνχο/απηέο θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζε Κ.Π.Δ. αιιά θαη 

ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ηα ζπλνδεχνπλ. 

Σέινο ζα ήηαλ ζθφπηκν, επηθνπξηθά, εηδηθά γηα ηα ζρνιεία απηνχ ηνπ ηχπνπ, λα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Κ.Π.Δ. λα κεηαβαίλνπλ ζην ρψξν ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ζε θνληηλά ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θπζηθά πεξηβάιινληα γηα 

ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ, απνθεχγνληαο έηζη ηα φπνηα εκπφδηα ζρεηηθά κε ηηο 

κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ απηψλ ζην ρψξν ησλ Κ.Π.Δ. 

 

 

Γ.  Υξεκαηνδφηεζε ησλ Κ.Π.Δ. θαη ηα πξνβιήκαηα βησζηκφηεηάο ηνπο 

    πσο αλαθέξζεθε ζηελ αξρή απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, ζην άξζξν 111 παξ. 13 ηνπ Ν. 

1892/1990 γηλφηαλ ε πξψηε αλαθνξά φηη κε Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο είλαη δπλαηή ε 

ίδξπζε Κ.Π.Δ., ελψ ε πνιηηεία κε βάζε ηελ Τ.Α. Γ2/1242/08-03-1993 απνθάζηζε ηελ 

ίδξπζε ησλ Κ.Π.Δ. εληάζζνληάο ηα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα παξάιιεια κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχζε εληφο ησλ ζρνιείσλ. 

    πσο αλαθέξνπλ νη Καηζαθηψξε, θ.ά. (2008), ε Διιάδα είλαη απφ ηηο πξψηεο 

ρψξεο πνπ εηζήγαγε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε επίζεκα ζην εθπαηδεπηηθφ ηεο 

ζχζηεκα θαη ίδξπζε Κ.Π.Δ. ππαγφκελα ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, ζε αληίζεζε κε 
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άιιεο ρψξεο φπνπ ιεηηνπξγνχλ δηαθφξσλ ηχπσλ πεξηβαιινληηθά θέληξα ηα νπνία 

παξέρνπλ ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ πνηθίινπο θνξείο. 

    Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ην ελδηαθέξνλ απφ ηελ πιεπξά ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ζηελ πξνψζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ελψ ιφγσ ηεο πζηέ-

ξεζεο ζηελ αλάπηπμε ηέηνησλ θέληξσλ απφ νπνηνδήπνηε άιιν θνξέα ζηε ρψξα, 

απνθαζίδεη ηελ ίδξπζή ηνπο εληάζζνληάο ηα σο ππνζηεξηθηηθή δνκή ζην εθπαη-

δεπηηθφ ζχζηεκα. 

Δλψ ινηπφλ ήηαλ πξνθαλέο φηη ε πνιηηεία απφ ηε ζηηγκή πνπ απνθάζηζε ηε δε-

κηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ησλ Κ.Π.Δ. θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ 

ζα ζηακαηνχζε ζηελ ίδξπζε κηθξνχ αξηζκνχ Κ.Π.Δ., αιιά ν αξηζκφο ηνπο ζα ήηαλ 

ηθαλφο γηα λα θαιχςεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ καζεηηθνχ πιε-

ζπζκνχ, θάλεθε φηη δελ είρε εθπνλήζεη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην αλάπηπμεο ησλ 

Κ.Π.Δ. θαη θαη’ επέθηαζε βησζηκφηεηάο ηνπο. Έηζη πέξαλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ άληζε θαηαλνκή ηνπο ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο θαη ηελ 

αλάγθε ίδξπζεο λέσλ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, πξνβιήκαηα ππάξρνπλ ζηε 

ζπληήξεζε ησλ ππνδνκψλ αιιά θαη ζηε ζηειέρσζή ηνπο.  

    Με βάζε ηελ έξεπλα ησλ Καηζαθηψξε, θ.ά. (2008), απφ ηα ζηνηρεία ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο ζε Τπεπζχλνπο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Τπεπζχλνπο ησλ Κ.Π.Δ., 

πξνθχπηεη σο γεληθή δηαπίζησζε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ Κ.Π.Δ. αληηκεησπίδεη ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ειιηπνχο ή αλεπαξθνχο ζηειέρσζεο, θπξίαξρε άπνςε πξνθχπηεη φηη 

είλαη ε αλάγθε γηα ζηειέρσζε ζε δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, αλαθέξνπλ αθφκε φηη ζα 

πξέπεη λα απμεζεί θαη ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φια ηα ζηειέρε ησλ Κ.Π.Δ. πνπ 

πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα αλαθέξνπλ φηη ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζζνχλ νηθνλνκηθνί 

πφξνη γηα ηε ζπληήξεζε ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη αλα-

λέσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ Κ.Π.Δ. Χο πξνο ηελ βησζηκφηεηα ησλ Κ.Π.Δ., ηα ζηειέρε 

ησλ Κ.Π.Δ. πξνηείλνπλ ηελ αχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ 

Δπηηξνπψλ ησλ Κ.Π.Δ., εθθξάδνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γηα ηελ κειινληηθή ρξε-

καηνδφηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κ.Π.Δ. κεηά ηε ιήμε θαη ηεο Γ΄ Πξνγξακκαηηθήο 

Πεξηφδνπ.  

    Απφ ηα ζηνηρεία ηεο παξαπάλσ έξεπλαο ησλ Καηζαθηψξε, θ.ά., γίλεηαη εκθαλήο ε 

δπζιεηηνπξγία ησλ Κ.Π.Δ., φπσο επίζεο θαη ην φηη ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

εμαξηάηαη  θπξίσο απφ ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη δχν ρξφληα κεηά ηελ έξεπλα απηή, πξνέθπςε κέρξη θαη ε 

αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο γηα έλα ζχληνκν δηάζηεκα θαηά ην έηνο 2010.  Γεληθά 

απφ ηελ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ Κ.Π.Δ. κέρξη θαη ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 κε ηα 

πελήληα πέληε Κ.Π.Δ., ν αξηζκφο ηνπο απμήζεθε μεπεξλψληαο ηα πελήληα πέληε, ελ 

ζπλερεία αθνινχζεζαλ ζπγρσλεχζεηο θαη θαηαξγήζεηο, ελψ γηα ην κέιινλ θαίλεηαη ε 

δηάζεζε γηα ίδξπζε θαη άιισλ, ηαπηφρξνλα κε ηελ έθδειε αλεζπρία γηα ηελ νηθν-

λνκηθή ηνπο ζηήξημε. 

Μέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ 

Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ 2014-2020) έρεη εμαζθαιηζζεί ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ Κ.Π.Δ. κέρξη ην έηνο 2020 κε ην χςνο ηεο εηήζηαο ρξεκα-
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ηνδφηεζεο λα αγγίδεη ην έλα εθαηνκκχξην επξψ γηα ην ζχλνιν ησλ Κ.Π.Δ.
11

, πνζφ 

φκσο πνπ δελ επαξθεί, ελψ είλαη κεησκέλν ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Απφ 

ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαιχπηεηαη ε κηζζνδνζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο 

επίζεο πξνβιέπεηαη θαη ζρεηηθφ θνλδχιη γηα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θάζε Κ.Π.Δ. ην 

νπνίν φκσο δελ επαξθεί. 

    Δίλαη πξνθαλέο απφ ηα παξαπάλσ, φηη ε ππνρξεκαηνδφηεζε θαη νη δηαθπκάλζεηο 

ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Κ.Π.Δ., απνδπλακψλνπλ απηφλ ηνλ ππνζηεξηθηηθφ ζεζκφ 

ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ελψ δεκηνπξγνχλ αζηαζέο πεξηβάιινλ θαη γηα ηελ 

ίδξπζε λέσλ Κ.Π.Δ. Ζ ίδξπζε θαη άιισλ Κ.Π.Δ. είλαη απαξαίηεηε, έηζη ψζηε νη 

παξερφκελεο ππεξεζίεο ησλ Κ.Π.Δ. λα απεπζχλνληαη ζε φιε ηε καζεηηθή θνηλφηεηα 

κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, πξνυπφζεζε γη’ απηφ είλαη ε ζηα-

ζεξή ρξεκαηνδφηεζε. Δλαιιαθηηθά ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα θαηεπ-

ζπλζεί ζηε ζπλνιηθή αλαδηάξζξσζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ζεζκψλ ηεο Πεξηβαιινληη-

θήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ. θαη Τπεχζπλνη Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο). ην επφ-

κελν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ζεζκψλ ππν-

ζηήξημεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ελψ πξνηείλεηαη λέν ζρήκα ιεηηνπξγίαο. 

 

 

2.3  Θεζκνί ππνζηήξημεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Τπεύζπλνη 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Τπεύζπλνη ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ, 

παηδαγσγηθή νκάδα Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Κέληξα 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο) – δεηήκαηα επηκόξθσζεο θαη 

ππνζηήξημεο εθπαηδεπηηθώλ, πξνηάζεηο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ 

ζεζκώλ ππνζηήξημεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

 

    ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα έγηλε αλαθνξά ζηηο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο ηεο 

παξερφκελεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα ζρνιηθά βηβιία, 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα Κ.Π.Δ. Βαζηθφο επίζεο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

πξνψζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ θαζψο θαη ε ππνζηήξημή ηνπο ζρεηηθά κε ην πεδίν ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο. 

ην θεθάιαην απηφ θαηαγξάθνληαη αδπλακίεο ζε δεηήκαηα επηκφξθσζεο θαη ππν-

ζηήξημεο εθπαηδεπηηθψλ, ηελ αλάγθε ππνζηήξημεο ζην έξγν ηνπο, ελψ πξνηείλνληαη 

ζρεηηθέο ξπζκίζεηο θαζψο θαη έλα λέν ζρήκα ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ ππνζηήξημεο 

ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 

    Οη καζεηέο/-ηξηεο κέζσ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαινχληαη λα ζπ-

λεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη 

λα επαηζζεηνπνηεζνχλ/δξαζηεξηνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

                                                             
11

 πσο πξνθχπηεη απφ έξεπλα ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΔΠΑ θαη ηνπ Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ. 
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ηδηαίηεξα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ πιήηηεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο αλζξψπηλεο 

ελέξγεηεο. Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ην λα αλαδείμνπλ ηηο πηπρέο 

απηέο, –ελφο ζχλζεηνπ αληηθεηκέλνπ φπσο απηφ ηνπ πεξηβάιινληνο– θαη λα εθ-

παηδεχζνπλ ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο. 

Υαξαθηεξηζηηθέο  είλαη  νη αλαθνξέο ζηα Α.Π.. θαη ηα ζρνιηθά βηβιία, φπνπ δηαθαί-

λεηαη ε αλάγθε επηκφξθσζεο θαη ππνζηήξημεο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ: 

– ζην βηβιίν Φπζηθά Σ΄ Γεκνηηθνχ ζην Κεθάιαην «Οηθνζπζηήκαηα» (ζει. 75),  

αλαθέξεηαη φηη: «Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δελ είλαη εχθνιε. Πξνυπνζέηεη ηε 

γλψζε φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ην επεξεάδνπλ θαζψο θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ηνπο, ζρέζεσλ πνιχπινθσλ, αθνχ νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην πεξηβάιινλ 

αιιεινεπεξεάδνληαη θαη αιιεινεμαξηψληαη ζρεκαηίδνληαο έλα ζχλζεην παδι...».  

– ζην Α.Π.. Γεσινγίαο Γεσγξαθίαο Γπκλαζίνπ (βι. ζειίδα 4228 ηεο Τ.Α. 21 

072β/Γ2/28-02-2003) αλαθέξεηαη φηη: «Δίλαη γλσζηφ φηη ην θχξην πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδεη ε δηδαζθαιία ηεο Γεσινγίαο Γεσγξαθίαο ζηε Β/ζκηα εθπαίδεπζε είλαη 

ε απνπζία εηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν κάζεκα απηφ δηδάζθεηαη απφ θαζεγεηέο 

πνιιψλ εηδηθνηήησλ (θπξίσο ΠΔ4), νη νπνίνη δελ έρνπλ δηδαρζεί πνηέ Γεσγξαθία ζηηο 

παλεπηζηεκηαθέο ηνπο ζπνπδέο. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί πνιιέο δπζθνιίεο […] 

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο είλαη απηνλφεην φηη ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή, φζν πιήξεο θη 

αλ είλαη, δελ κπνξεί απφ κφλν ηνπ λα ππνθαηαζηήζεη ηελ αλάγθε κηαο επηκφξθσζεο».  

– ζην Α.Π.. Βηνινγίαο Γπκλαζίνπ (βι. ζειίδα 4198 ηεο Τ.Α. 21072β/Γ2/28-02-

2003) αλαθέξεηαη φηη: «Γχν απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Βηνινγίαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη: α. Ζ πξνζζήθε κε 

αικαηψδε ξπζκφ λέαο γλψζεο, ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί είηε δελ έρνπλ δηδαρηεί 

πνηέ (θπξίσο νη Φπζηθνί θαη νη Υεκηθνί) είηε δε γλσξίδνπλ πψο αθξηβψο λα ηε δη-

δάμνπλ […] Σν βηβιίν ηνπ θαζεγεηή απφ κφλν ηνπ θπζηθά δελ κπνξεί […] λα ππν-

θαηαζηήζεη ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο». 

 

    Σίζεληαη ινηπφλ εξσηήκαηα θαηά πφζνλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο – 

γλψζεηο λα αληαπνθξηζνχλ ζην ζχλζεην αληηθείκελν ηνπ πεξηβάιινληνο, λα αλα-

πηχμνπλ δξάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, εθπαηδεχνληαο ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο ζε ζέ-

καηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα εξσηήκαηα δε απηά είλαη εχινγα εηδηθά γηα εθπαη-

δεπηηθνχο άιισλ θιάδσλ πιελ ησλ πεξηβαιινληηθψλ/θπζηθψλ επηζηεκψλ, ελψ ηδηαί-

ηεξεο ζεκαζίαο είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ Τπεχζπλσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, 

ησλ Τπεχζπλσλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο ησλ Κ.Π.Δ. 

ζηελ πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο ππνζηήξημεο 

ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Δίλαη δε πξνθαλήο ε 

ζεκαζία/αλάγθε ηεο παξνρήο αλάινγεο επηκφξθσζεο θαη θπξίσο νπζηαζηηθήο ππν-

ζηήξημεο ζην έξγν ηνπο. 

 

    ρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πν-

ιηηηθήο (Η.Δ.Π.) είλαη αξκφδην γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο επηκφξ-

θσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ πινπνίεζε ππνζηεξηθηηθψλ δξάζεσλ (βι. άξζξν 2 

παξ. 3 πεξ. α ππνπεξ. γγ θαη πεξ. δ ηνπ Ν. 3966/2011). Δπίζεο επηθνξηηζκέλνη γηα ηελ 

αλάπηπμε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ είλαη ηα ζηειέρε ηεο εθπαί-
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δεπζεο (Πεξηθεξεηαθνί/-έο Γηεπζπληέο/-ληξηεο Δθπαίδεπζεο, Πξντζηάκελνη/-εο Σκε-

κάησλ Δπηζηεκνληθήο – Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο, Γηεπζπληέο/-ληξηεο Δθπαί-

δεπζεο, Πξντζηάκελνη/-εο Γξαθείσλ Δθπαίδεπζεο, ρνιηθνί/-έο χκβνπινη, Γηεπ-

ζπληέο/-ληξηεο θαη Τπνδηεπζπληέο/-ληξηεο ζρνιηθψλ καλάδσλ), ν χιινγνο Γη-

δαζθφλησλ (ζρεηηθά βι. Τ.Α. Φ.353.1/324/105657/Γ1/08-10-2002), νη Τπεχζπλνη/-εο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (βι. άξζξν 4 παξ. 5 

θαη παξ. 9, άξζξν 10 παξ. 2.2 πεξ. γ θαη παξ. 3 ηεο Τ.Α. 92998/Γ7/10-08-2012), θαη 

ηα ζηειέρε ησλ Κ.Π.Δ. (βι. άξζξν 7 παξ. 3 Τ.Α. 83691/Γ7/22-07-2011).  

Φνξείο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα είλαη ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπ-

ηηθήο Πνιηηηθήο, ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηκνξθσηηθά Κέληξα (Π.Δ.Κ.), ηα Αλψηαηα Δθ-

παηδεπηηθά Ηδξχκαηα, νη ζρνιηθέο κνλάδεο, ηα Κ.Π.Δ. (βι. άξζξν 29 παξ. 1 ηνπ Ν. 

1566/1985 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε/ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 12 παξ. 3 ηνπ Ν. 

1824/1988 θαη κε ην άξζξν 17 παξ. 2 ηνπ Ν. 2009/1992, Τ.Α. Γ2/1242/08-03-1993, 

Τ.Α. Γ2/3219/11-05-1995). 

ρεηηθά κε ηε γεληθφηεξε ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην έξγν ηνπο, ην Τπνπξ-

γείν Παηδείαο ζπλεξγάδεηαη κε ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, ππεξεζίεο, θν-

ξείο, θ.η.ι., γηα ηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ γηα δξάζεηο/δξαζηεξηφηεηεο. 

Αθφκε ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή επηηξέπεη ηε ζπλεξγαζία ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ 

Κ.Π.Δ., κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, ππεξεζίεο, 

θνξείο, ζπιιφγνπο θαη επηζηήκνλεο γηα ζέκαηα ελεκέξσζεο/επηκφξθσζεο ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ αιιά θαη αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ γηα δξάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Δπη-

θνξηηζκέλνη γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ είλαη ηφζν ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο φζν 

θαη νη εθπαηδεπηηθνί (ζρεηηθά βι. Τ.Α. Φ.353.1/324/105657/Γ1/08-10-2002, άξζξν 4 

παξ. 5 θαη παξ. 7, άξζξν 10 παξ. 2.2 πεξ. δ θαη ε ηεο Τ.Α. 92998/Γ7/10-08-2012, 

άξζξν 7 παξ. 3 θαη παξ. 6 ηεο Τ.Α. 83691/Γ7/22-07-2011, Τ.Α. 47587/57/16-05-

2003). 

Δπίζεο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο κε αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο, ηφζν ηεο 

θεληξηθήο δηνίθεζεο  (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη Τπνπξγείν Αγξν-

ηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ), φζν θαη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο θαη θνξείο κε 

δηάθνξα αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο, έρνπλ ζηνπο ζθνπνχο ιεηηνπξγίαο ηνπο ηελ 

παξαγσγή πιηθνχ, ηελ ελεκέξσζε, ηελ εθπαίδεπζε, πνπ απεπζχλεηαη ηφζν ζηε κα-

ζεηηθή – εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα φζν θαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν γεληθφηεξα. 

 

    Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη κέζσ ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο πξν-

βιέπεηαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ γηα ηε ζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Δίλαη 

γεγνλφο φηη ηφζν ζηνλ παξφληα ρξφλν φζν θαη θαηά ην παξειζφλ, έρνπλ αλαπηπρζεί 

ζρεηηθέο ζπλεξγαζίεο ηφζν γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη γηα 

ζρνιηθέο δξάζεηο/δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο. κσο απηέο αλα-

πηχζζνληαη κε απνζπαζκαηηθφ/πεξηζηαζηαθφ ηξφπν, ζπλεπψο δελ κπνξεί λα γίλεη 

ιφγνο γηα ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη ππεξεζηψλ, θνξέσλ, θ.η.ι. 

πνπ εκπιέθνληαη κε ην πεξηβάιινλ. 

 

    Έηζη κεηαμχ ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ζα πξέπεη λα είλαη 

ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Δηδηθά γηα ην πεδίν ηεο Πεξηβαι-
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ινληηθήο Δθπαίδεπζεο, νη ζπλεξγαζίεο κε αξκφδηεο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο 

ζρεηηδφκελνπο κε ην πεξηβάιινλ είλαη απαξαίηεηε, θαζφζνλ νη επηζηήκνλεο πνπ 

αζρνινχληαη κε ην ζχλζεην απηφ αληηθείκελν κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ κε νπζηα-

ζηηθφ ηξφπν ην εθπαηδεπηηθφ έξγν. Δηδηθά νη επηζηήκνλεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ δε-

κφζησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ ιφγσ ηεο θαζεκεξηλήο ελαζρφιεζήο ηνπο κε ηνπηθά 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα, έρνπλ γλψζε/εκπεηξία πνπ ζα πξέπεη λα 

αμηνπνηείηαη πξνο φθεινο καζεηψλ/-ηξηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

ην ζεκείν απηφ αλαθέξνληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα απφ ηε λνκν-

ζεζία πνπ δείρλνπλ ηε ζεκαζία/αλάγθε ζηαζεξήο ζπλεξγαζίαο: 

– ζηελ Τ.Α. 21072β/Γ2/28-02-2003, ζην Γ.Δ.Π.Π.. ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

αλαθέξεηαη φηη: ε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ Τπνρξεσηηθή Δθπαί-

δεπζε πξέπεη λα ζπκβάιιεη: «ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο [ν/ε καζεηήο/-ηξηα] λα 

επηθνηλσλεί, λα ζπλεξγάδεηαη κε επηζηεκνληθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο, λα ζπιιέγεη 

θαη λα αληαιιάζεη πιεξνθνξίεο». ην Α.Π.. Βηνινγίαο Γπκλαζίνπ αλαθέξνληαη 

επηκέξνπο εηδηθνί ζθνπνί κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο/-ηξηεο 

ηελ ηθαλφηεηα λα επηθνηλσλνχλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε επηζηεκνληθνχο θαη θνη-

λσληθνχο θνξείο. ηελ ελ ιφγσ Τπνπξγηθή Απφθαζε ππάξρνπλ αξθεηέο αλαθνξέο 

ηέηνηνπ ηχπνπ, θαζψο θαη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο π.ρ. ζην Α.Π.. ηεο Σ΄ 

Γεκνηηθνχ φπνπ αλαθέξεηαη φηη: «πδεηνχλ κε εηδηθνχο ή αξκφδηνπο ππεξεζηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη νξγαλψλνπλ δξάζεηο πξνθεη-

κέλνπ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ θαη ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ πξνο ηε ινγηθή ηεο 

αεηθνξίαο».  

– παξφκνηεο αλαθνξέο ππάξρνπλ θαη ζην ζπκπιεξσκαηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 

«Πεξηβάιινλ θαη Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε». 

– ζην άξζξν 21 παξ. 2 ηνπ Ν. 998/1979 αλαθέξεηαη φηη ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ 

ησλ Γαζαξρείσλ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηηο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο πξαγκα-

ηνπνηεί θαη’ έηνο δηαιέμεηο, νκηιίεο θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζρεηηθά κε ην πεξη-

βάιινλ, ελψ θξίλεηαη σο ζεκαληηθφ λα πξαγκαηνπνηνχληαη γηα θάζε ηάμε θαη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ δχν ψξεο
1
. 

 

    Πξνηείλεηαη ζρεηηθά κε ηα σο άλσ αλαθεξφκελα, λα αλαπηπρζεί κεηαμχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο 

θαη Δλέξγεηαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, θαζψο θαη ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ ηνπο (Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθ-

παίδεπζεο, δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο κε αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο
2
) ζηα-

                                                             
1
 Σν ελ ιφγσ άξζξν ηνπ λφκνπ έρεη θαηαζηεί αλελεξγφ σο πξνο ηελ ηαθηηθή βάζε ηεο επηθνηλσλίαο 

πνπ αλαθέξεηαη. Δλψ ζρεηηθέο δξάζεηο/δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, έρνπλ απνζπαζκαηη-

θφ/πεξηζηαζηαθφ ραξαθηήξα. 

2
 Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ, ε Γηεχζπλζε Τδά-

ησλ, ηα Γαζαξρεία (ππεξεζίεο νη νπνίεο ππάγνληαη ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηεο ρψξαο θαη 

είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο), ππεξεζίεο ηεο ηνπηθήο απην-

δηνίθεζεο (α΄ θαη β΄ βαζκνχ) φπσο ε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο, ε Γηεχ-

ζπλζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ππεξεζίεο νη νπνίεο ππάγνληαη ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ησλ Πεξη-
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ζεξή ζπλεξγαζία, γηα ηελ νπζηαζηηθή αλάπηπμε/πξνψζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθ-

παίδεπζεο ηφζν ζηελ ηππηθή φζν θαη ζηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε. 

Ζ ράξαμε πνιηηηθήο ζε έλα ζχλζεην πεδίν φπσο απηφ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαί-

δεπζεο, ρξεηάδεηαη ζπλεξγαηηθή πνιηηηθή ζε επηηειηθφ επίπεδν, ψζηε λα αμηνπνηεζεί ε 

γλψζε/πείξα ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη πεξηβάιινληνο αληηζηνίρσο απφ ηα αξκφδηα 

Τπνπξγεία. Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζα κπνξεί λα 

ππνζηεξίδεη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο ζην ζχλζεην αληηθείκελν ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη λα θαιχπηεη ηηο παξαηεξνχκελεο αλά-

γθεο ζε επηκφξθσζε/ελεκέξσζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, 

ζα κπνξέζεη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο λα ελεκεξψζεη γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη 

πξνβιήκαηα, θαζψο θαη γηα ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πεξη-

βάιινληνο, ζα ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ηεο απφ θνηλνχ πνιηηηθήο ζην πεδίν ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

    Γηα λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ σο άλσ Τπνπξ-

γείσλ, ζα πξέπεη λα ππάξμεη λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ ζα θαζνξίδεη ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ησλ Γηεπζχλζεσλ – Σκεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξν-

θίκσλ πνπ ζηνλ παξφληα ρξφλν κεηαμχ ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο είλαη 

θαη ε εθπαίδεπζε/ελεκέξσζε. Δλδερνκέλσο ζε απηέο ηηο Γηεπζχλζεηο – Σκήκαηα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Σξνθίκσλ λα ρξεηαζηεί επηπιένλ πξνζσπηθφ, γηα λα ππνζηεξηρζεί απηή ε ζηαζεξή 

ζπλεξγαζία ή αθφκε Γηεπζχλζεηο – Σκήκαηα πνπ δελ αλαπηχζζνπλ ζρεηηθή δξάζε 

(θαη θξηζεί ζθφπηκν φηη πξέπεη λα αλαπηχμνπλ) ζα ρξεηαζηνχλ αλάινγε ππνζηήξημε. 

ε κειινληηθφ ρξφλν ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη ε πεξίπησζε ηεο απηνηεινχο Γηεχ-

ζπλζεο γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηα δχν απηά Τπνπξγεία. 

    Με λνκνζεηηθή ξχζκηζε ζα θαζνξίδεηαη θαη ε ζπλεξγαζία ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

δνκψλ εθπαίδεπζεο θαη πεξηβάιινληνο, δειαδή κεηαμχ ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Πξσην-

βάζκηαο – Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ κε 

αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ζηνλ παξφληα ρξφλν κεηαμχ ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ ηνπο είλαη θαη ζέκαηα εθπαίδεπζεο/ελεκέξσζεο. 

ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο κε αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο, ζα πξέπεη λα 

νξηζηεί έλαο/κία ππάιιεινο πνπ ζα επηθνξηηζηεί κε ηελ πξνψζεζε ηεο Πεξηβαιινληη-

θήο Δθπαίδεπζεο ζηελ ηππηθή θαη κε ηππηθή εθπαίδεπζε. Δλδερνκέλσο ζε θάπνηεο 

ππεξεζίεο θαη θνξείο λα ρξεηαζηεί επηπιένλ πξνζσπηθφ ή νη ππεξεζίεο θαη θνξείο 

πνπ δελ αλαπηχζζνπλ ζρεηηθή δξάζε (θαη θξηζεί ζθφπηκν φηη πξέπεη λα αλαπηχμνπλ) 

ζα ρξεηαζηνχλ αλάινγε ππνζηήξημε. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ/ηεο ππεχ-ζπλνπ/-εο ππαι-

ιήινπ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ζα είλαη λα ζπλεξ-

γάδεηαη κε ηα ζηειέρε ησλ θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηε-

ξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ ζην πεδίν ηεο Πεξη-

                                                                                                                                                                              
θεξεηψλ ηεο ρψξαο), ε Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο, ε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ (ππεξεζίεο ησλ Γή-

κσλ ηεο ρψξαο). 
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βαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ελψ ζα ζπλερίζνπλ λα εθπνλνχλ ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο ηνπο 

ζην ρψξν ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο έρνληαο φκσο πιένλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

    Απφ ηελ παξαπάλσ πξνηεηλφκελε κνξθή ζπλεξγαζίαο ελδερνκέλσο πξνθχςεη 

θφζηνο γηα ηε ζηειέρσζε δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ κε αληηθείκελν ην πε-

ξηβάιινλ ή/θαη αλάγθε γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα πνπ ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ απφ ηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο επηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε 

πφξσλ απφ ηελ νπζηαζηηθή ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην έξγν ηνπο, απφ ηε 

ζηνρεπκέλε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληί επαλαιακβαλφκελσλ επηκνξθσ-

ηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ δελ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο, απφ ηελ ζπληνληζκέλε 

παξαγσγή έληππνπ θαη νπηηθναθνπζηηθνχ ελεκεξσηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

γηα ηελ ηππηθή θαη κε ηππηθή εθπαίδεπζε. 

    Παξάιιεια κε ηελ σο άλσ ζηαζεξή ζπλεξγαζία, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη νη 

Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζα ζπλερίζνπλ λα ζπ-

λεξγάδνληαη κε Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, θνξείο, ζπιιφγνπο, Μ.Κ.Ο., επη-

ζηήκνλεο έηζη ψζηε λα παξέρνληαη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ππνζηήξημεο ζρεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, δξάζεσλ/δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε καζεηηθή – εθπαηδεπηηθή θνηλφ-

ηεηα. 

 

    ην ζεκείν απηφ αλαθέξνληαη βαζηθέο αδπλακίεο σο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο/δπλα-

ηφηεηεο ησλ ζεζκψλ ππνζηήξημεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Τπεχζπλνη Πε-

ξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Τπεχζπλνη ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, παηδαγσγηθή 

νκάδα Κ.Π.Δ.) λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπ-

ζεο, ελψ πξνηείλνληαη βειηησηηθέο ξπζκίζεηο. 

 

    ρεηηθά κε ηνπο/ηηο Τπεχζπλνπο/-εο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, φπσο πξν-

θχπηεη απφ ην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο Τ.Α. 92998/Γ7/10-08-2012, επηιέγνληαη γηα ηε 

ζέζε απηή εθπαηδεπηηθνί νπνηνπδήπνηε θιάδνπ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξν-

βάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη κνξηνδνηνχληαη αλαιφγσο αλ ππάξρεη θαηάξηηζε ζρεηηθή 

κε ην αληηθείκελν ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Δίλαη πξνθαλέο φκσο, φηη θιάδνη άιινη πιελ ησλ πεξηβαιινληηθψλ/θπζηθψλ επη-

ζηεκψλ (π.ρ. θηιφινγνη, γπκλαζηέο), ζα είλαη δχζθνιν λα αληαπνθξηζνχλ ζην ζχλ-

ζεην αληηθείκελν ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα βνεζήζνπλ νπζηαζηηθά ηνπο/ηηο ζπλα-

δέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο. πλεπψο είλαη απαξαίηεηε ηφζν ε επηκφξθσζή ηνπο φζν θαη 

ε ππνζηήξημή ηνπο, ελψ ζα ήηαλ ζθφπηκν λα ππάξμεη ζρεηηθή λνκνζεηηθή ξχζκηζε 

ψζηε ηε ζέζε ππεπζχλνπ ζηηο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αιιά θαη 

Πξσηνβάζκηαο λα ηελ θαηαιακβάλνπλ ή ηνπιάρηζηνλ λα πξνεγνχληαη εθπαηδεπηηθνί 

πεξηβαιινληηθψλ/θπζηθψλ επηζηεκψλ. 

πσο πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 1 παξ. 1 θαη 2 ηεο Τ.Α. 92998/Γ7/10-08-2012  ζε 

θάπνηεο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπνζεηείηαη 

έλαο/κηα Τπεχζπλνο/-ε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Α΄ Αζήλαο, Β΄ Αζήλαο, Γ΄ 

Αζήλαο, Γ΄ Αζήλαο, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, Γπηηθήο Αηηηθήο, Πεηξαηά, Αλαηνιηθήο 

Θεζζαινλίθεο, Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο θαη Αραΐαο), ελψ ζε φιεο ηηο ππφινηπεο Γηεπ-

ζχλζεηο ηνπνζεηείηαη έλαο/κηα Τπεχζπλνο/-ε ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 
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Σν πξφβιεκα πνπ αλαθχπηεη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, είλαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δηαζέηεη Τπεχζπλν/-ε 

ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη φρη Τπεχζπλν/-ε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Με 

βάζε ηα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 θαη άξζξν 9 παξ. 2 ηεο Τ.Α. 

92998/Γ7/10-08-2012 ν/ε Τπεχζπλνο/-ε ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα αλήθεη 

ζε νπνηνδήπνηε θιάδν ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη 

θξηηήξηα επηινγήο θαη αληίζηνηρεο κνξηνδφηεζεο είλαη κεηαμχ άιισλ ε χπαξμε δη-

δαθηνξηθνχ, κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζρεηηθφ κε ηα αληηθείκελα ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο 

ή ηνπ ζεάηξνπ ή ηεο κνπζηθήο ή ηνπ ρνξνχ ή ησλ εηθαζηηθψλ ή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 

ή αληηθεηκέλσλ πνπ άπηνληαη ηνπ πνιηηηζκνχ ή ηεο αγσγήο πγείαο ή ηνπ πεξηβάι-

ινληνο. 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη αλ ν/ε Τπεχζπλνο/-ε ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, δελ αλήθεη ζε 

θιάδν ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη δελ έρεη ζρεηηθή θαηάξηηζε ζην αληηθείκελν ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ζα είλαη απαξαίηεηε ηφζν ε επηκφξθσζή ηνπ/ηεο φζν θαη ε ππν-

ζηήξημή ηνπ/ηεο. Δίλαη επίζεο απαξαίηεην λα ππάξμεη λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηελ 

χπαξμε Τπεχζπλνπ/-εο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηηο Γηεπζχλζεηο Πξσην-

βάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δεδνκέλνπ φηη ν/ε Τπεχζπλνο/-ε Πεξη-

βαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο εμεηδηθεχεηαη ζηα ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, 

απαζρνιείηαη κφλν κε απηά, απνθηάεη εκπεηξία, είλαη επηθνξηηζκέλνο/-ε κφλν κε 

ηέηνηνπ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο, ζε αληίζεζε κε ηνλ/ηελ Τπεχζπλν/-ε ρνιηθψλ Γξα-

ζηεξηνηήησλ ν/ε νπνίνο/-α αζρνιείηαη κε δηάθνξεο ζεκαηνινγίεο. 

    Δίλαη πξνθαλέο απφ ηα παξαπάλσ, φηη ηε ζέζε Τπεχζπλνπ/-εο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα θαηαιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθνί πεξηβαιινληηθψλ/θπζηθψλ 

επηζηεκψλ, θαζφηη κε ηε ξχζκηζε απηή κεηψλνληαη νη αλάγθεο επηκφξθσζεο θαη ππν-

ζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απηψλ, αιιά θπξίσο δηφηη κπνξνχλ λα ζπληνλίζνπλ ηελ 

πξνψζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
3
, ππνζηεξίδνληαο ηνπο/ηηο ζπλαδέι-

                                                             
3
 Χο γλσζηφλ ην πεξηβάιινλ είλαη έλα ζχλζεην αληηθείκελν, νη επηζηήκνλεο πνπ αζρνινχληαη κε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ θπζηθνχ – αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρεηηθέο γλψζεηο, 

λα ελεκεξψλνληαη, λα ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο επηζηήκνλεο ηνπ ρψξνπ. Δθηφο φκσο απφ ηα γλσζηηθά 

ζηνηρεία ζε επηκέξνπο ηνκείο ηνπ πεξηβάιινληνο, ππάξρνπλ θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηζκηθέο, 

θ.ά. πξνεθηάζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ/πξνβιεκάησλ ηηο νπνίεο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε 

ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ νη ελ ιφγσ επηζηήκνλεο ή λα ζπλεξγάδνληαη κε εηδηθνχο άιισλ επηζηεκψλ γηα 

ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζή ηνπο. Δίλαη δε πξνθαλέο φηη φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε, ηφηε ηίζεληαη θαη ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο θχζεο (π.ρ. κέζνδνη δηδαζθαιίαο, γλψζεηο ςπ-

ρνινγίαο), ελψ ν ζηφρνο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηε δηάπιαζε πεξηβαιινληηθά ππεχ-

ζπλσλ πνιηηψλ ζπληζηά έλα πεδίν φπνπ νη αζρνινχκελνη/-εο κε απηφ, ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλεη-

δεηνπνηήζεη ηελ ηδηαίηεξε πνιππινθφηεηά ηνπ, θαη λα έρνπλ πξνεηνηκαζηεί γη’ απηφ. Έηζη κε βάζε ηα 

παξαπάλσ θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ππάξρνπλ αλαθνξέο πνπ θάλνπλ ιφγν γηα 

ην δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηε ζπκκεηνρή δηαθφξσλ επη-

ζηεκνληθψλ θιάδσλ ζηελ αλάπηπμή ηεο. 

    Ο Γεσξγφπνπινο (2014) αλαθέξεη φηη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε κέρξη ηηο εκέξεο καο αλα-

πηχζζεηαη κε ηξφπν ηέηνην, πνπ ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, φζν θαη ζηελ επηκφξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δίλεηαη έκθαζε ζε γλσζηηθά ζηνηρεία, ζε έλλνηεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ – θπζηθψλ 

επηζηεκψλ, ελψ δελ δίλεηαη ε αλάινγε ζεκαζία θαη ζηηο θνηλσληθέο – πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο πνπ 

πξαγκαηεχεηαη/εζηηάδεη ην πεδίν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη γεληθφηεξα ζην δηεπηζηε-

κνληθφ ραξαθηήξα πνπ απηή έρεη θαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο αλάπηπμήο ηεο. 
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θνπο εθπαηδεπηηθνχο, κεηψλνληαο θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηηο αλάγθεο επη-

κφξθσζεο θαη ππνζηήξημήο ηνπο. 

  

    ρεηηθά κε ηελ παηδαγσγηθή νκάδα ησλ Κ.Π.Δ., φπσο πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 1 

παξ. 2 ηεο Τ.Α. 83691/Γ7/22-07-2011, ηα Κ.Π.Δ. ζηειερψλνληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο 

                                                                                                                                                                              
Οη ηζρπξηζκνί ηνπ απηνί είλαη βάζηκνη, φκσο νη απφςεηο πνπ εθθξάδεη φπσο: «λα απνγαιαθηίζνπκε ηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε απφ ηηο θπζηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηζηήκεο», «ζηελ απαξρή ηεο 

αλάπηπμεο ηεο ΠΔ [Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε], ειιείςεη ησλ αλάινγσλ επηζηεκφλσλ, ε πεξηνρή 

«δαλείζηεθε» επηζηεκνληθφ δπλακηθφ απφ ηηο, ηφηε, ζεσξνχκελεο ζπγγελείο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηζηεκψλ», «απφ ηα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα πνπ ζεξαπεχνπλ ηηο πεξηβαι-

ινληηθέο επηζηήκεο, π.ρ. ηεο δαζνινγίαο […] δελ πξέπεη λα καο δηαθεχγεη ν έληνλα γλσζηηθφο πξν-

ζαλαηνιηζκφο […] δελ ζθνπεχνπλ θαζφινπ ζπλεηδεηά ηελ αλάπηπμε θνηλσληθήο επζχλεο […] 

ζπλαηζζεκαηηθή αιιαγή […] αξηηφηεξε επηζηεκνληθή θαηάξηηζή ηνπο», είλαη αθξαίεο, απφπξν-

ζαλαηνιίδνπλ, θαη ελ ηέιεη δελ πξνσζείηαη ε αλάπηπμε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.  

    ην ζεκείν απηφ επηρεηξεκαηνινγψληαο ζρεηηθά κε ην ζέκα, επηζεκαίλεηαη φηη δελ ζα πξέπεη λα 

δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο καο, πξψηνλ φηη ην έλα εθ ησλ δχν ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ 

φξν/πεδίν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη ην πεξηβάιινλ θαη δεχηεξνλ φηη νη επηζηήκνλεο κε 

αληηθείκελα ηνπ θπζηθνχ – αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ θαη λα 

αλαθεξζνχλ ζε θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, θ.ά. πξνεθηάζεηο πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ/πξνβιεκάησλ. 

Χο παξάδεηγκα, κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη φηαλ έλαο/κηα δαζηθφο επηζηήκνλαο αλαθέξεηαη ζην ζέκα ηεο 

δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο χζηεξα απφ ππξθαγηά θαη ηελ αλάγθε ηνπνζέηεζεο θνξκνδεκάησλ γηα ηε 

ζπγθξάηεζε ηνπ εδάθνπο, πέξαλ ηεο ηερληθήο πνπ έρεη δηδαρζεί, γλσξίδεη,  αληηιακβάλεηαη, κπνξεί λα 

κεηαδψζεη θαη λα αλαιχζεη ζην θνηλφ ηνπ, ηηο αηηίεο ηεο ππξθαγηάο (π.ρ. θαηαπάηεζε – ζπκπεξηθνξά 

πνιηηψλ/αλνρή πνιηηηθψλ), λα κεηαδψζεη αμίεο θαη ζηάζεηο ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. ε θαηα-

ζηξνθή ηνπ ελδηαηηήκαηνο θπηψλ θαη δψσλ – ε εγγελήο αμία ησλ έκβησλ φλησλ, ε ζεκαζία ηνπ νηθν-

ζπζηήκαηνο γηα ηνλ άλζξσπν), λα αλαθεξζεί ζηηο επηπηψζεηο απφ ηελ ππξθαγηά (π.ρ. πιεκκπξηθά 

θαηλφκελα ζηα θαηάληε – νηθνλνκηθή δεκία απφ θαηαζηξνθή ππνδνκψλ), θ.ά.  

Αλ ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, ζηε ζέζε ηνπ/ηεο δαζηθνχ επηζηήκνλα ήηαλ νηθνλνκνιφγνο, ζα 

πξνζέγγηδε κε ζαθψο θαιχηεξν ηξφπν ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, αλ ήηαλ γπκλαζηήο/-ζηξηα, ζα 

πξνζέγγηδε ζαθψο θαιχηεξα ην ζέκα ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο γπκλαζηηθήο ζε έλα θπζηθφ ρψξν, αλ 

ήηαλ δσγξάθνο, ζα πξνζέγγηδε ζαθψο θαιχηεξα ην ζέκα απφ εηθαζηηθή άπνςε. κσο απφ ην πα-

ξαπάλσ παξάδεηγκα πξνθχπηεη φηη επηζηήκνλεο πεξηβαιινληηθψλ – θπζηθψλ επηζηεκψλ κπνξνχλ λα 

έρνπλ πην νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αλάπηπμε ελφο πεξηβαιινληηθνχ ζέκαηνο/πξνβιήκαηνο ζε ζρέζε 

κε επηζηήκνλεο άιισλ θιαδψλ, ελψ επίζεο πξνθχπηεη φηη επηζηήκνλεο άιισλ θιάδσλ ζα ρξεηαζηνχλ  

ππνζηήξημε, ελψ είλαη εκθαλήο θαη ε (απμεκέλε) αλάγθε επηκφξθσζήο ηνπο. 

Ζ επηζήκαλζε απηή, δελ απνθιείεη ηε ζπκκεηνρή θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θιάδνπ ζηελ αλάπηπμε 

πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (εμάιινπ απφ ην παξάδεηγκα γίλεηαη αληηιεπηή ε δηε-

πηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ε αμία ηεο), αληηζέησο ε εκπινθή ηνπο 

αλάινγα κε ην εμεηαδφκελν ζέκα είλαη απαξαίηεηε, εηδηθά φηαλ αλαθεξφκαζηε ζην ζρνιείν γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. Δίλαη φκσο πξνθαλέο φηη εηδηθά ζέζεηο φπσο ηνπ/ηεο 

Τπεχζπλνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα ζηειερψλνληαη απφ θιάδνπο πεξηβαιινληηθψλ 

– θπζηθψλ επηζηεκψλ. 

    Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα καο απαζρνιεί, είλαη αλ ν/ε επηζηήκνλαο πνπ αλαπηχζζεη πξφγξακκα Πε-

ξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο εκκέλεη κφλν ζηε κεηάδνζε, αλαθνξά πεξηβαιινληηθψλ ελλνηψλ ησλ 

ζεηηθψλ επηζηεκψλ (λνκίδνληαο φηη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε είλαη κφλν απηφ) ή αλαπηχζζεη 

πνιπδηάζηαηα ην ζέκα, ζπλεξγαδφκελνο/-ε φπνηε ρξεηάδεηαη θαη κε επηζηήκνλεο άιισλ εηδηθνηήησλ 

γηα λα δνζνχλ νη αληίζηνηρεο πξνεθηάζεηο ηνπ εμεηαδφκελνπ ζέκαηνο, θαζψο επίζεο θαη κε ηηο εθ-

παηδεπηηθέο κεζφδνπο ηηο νπνίεο πξεζβεχεη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, κε απψηεξν ζηφρν ηε δηά-

πιαζε πεξηβαιινληηθά ππεχζπλσλ πνιηηψλ. 
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δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζε 

πεξίπησζε ππνςεθίσλ πνπ ηζνςεθνχλ πξνεγνχληαη απηνί ηνπ θιάδνπ ΠΔ 04 (θπ-

ζηθνί, ρεκηθνί, βηνιφγνη, γεσιφγνη) ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ηνπ θιάδνπ 

ΠΔ 70 (δάζθαινη) θαη ΠΔ 60 (λεπηαγσγνί) ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

Σν πξφβιεκα πνπ αλαθχπηεη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, είλαη φηη ν κηθξφο αξηζκφο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηα πξνβιήκαηα ζηειέρσζεο ησλ Κ.Π.Δ., κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

απμεκέλεο αλάγθεο επηκφξθσζεο θαη ππνζηήξημεο εθπαηδεπηηθψλ ζε εηδηθφηεηεο 

άιιεο πιελ ησλ πεξηβαιινληηθψλ/θπζηθψλ επηζηεκψλ, ζπλεπψο ζα πξέπεη λα ππάξμεη 

πξφβιεςε γηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο, ελψ ζα πξέπεη λα ππάξμεη λνκνζεηηθή ξχζ-

κηζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζηειέρσζήο ηνπο απφ ηνλ θιάδν ΠΔ 04 θαζψο θαη απφ 

ηνπο θιάδνπο ΠΔ 12, 14, 18 (δηάθνξεο εηδηθφηεηεο πεξηβαιινληνιφγσλ – δαζηθψλ – 

γεσπφλσλ). Κξίλεηαη ινηπφλ απαξαίηεηε ε εμαζθάιηζε ηεο ζηειέρσζεο κε εθπαη-

δεπηηθνχο εηδηθνηήησλ ΠΔ 04 θαη ΠΔ 12, 14, 18 θαζφηη απηνί/-έο κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηφζν ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηα Κ.Π.Δ. ζην ζχλζεην 

αληηθείκελν ηνπ πεξηβάιινληνο φηαλ απηνί/-έο είλαη άιισλ εηδηθνηήησλ, φζν θαη λα 

ππνζηεξίμνπλ γεληθά ην έξγν ησλ Κ.Π.Δ.
4
  

Δπίζεο νη σο άλσ πξνβιεκαηηζκνί ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

ζηειερψλνπλ ηα πληνληζηηθά Κ.Π.Δ. αλά Πεξηθέξεηα, θαη ηε πκβνπιεπηηθή Δπη-

ηξνπή Κ.Π.Δ., αθνχ ζηειερψλνληαη απφ παηδαγσγηθή νκάδα, Τπεχζπλν/-ε Πεξη-

βαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ή Τπεχζπλν/-ε ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (βι. Τ.Α. 83 

691/Γ7/22-07-2011, Τ.Α. 132905/Γ7/22-08-2014). 

 

    πκπιεξσκαηηθά κε ηα σο άλσ αλαθεξφκελα, ζην ζεκείν απηφ αλαθέξνληαη επη-

γξακκαηηθά, θάπνηα απφ ηα επξήκαηα απφ ηελ πνηνηηθή έξεπλα ησλ Καηζαθηψξε, θ.ά. 

(2008), κε απφςεηο ζηειερψλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, κέζσ ησλ νπνίσλ 

γίλεηαη εκθαλήο ε ειιηπήο ζηειέρσζε ησλ ζεζκψλ ππνζηήξημεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα ηφζν ζηελ επηκφξθσζή ηνπο, φζν θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο λα παξέρνπλ επηκφξθσζε θαη ελ ηέιεη ππνζηήξημε ζηνπο/ζηηο ζπλα-

δέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

ρεηηθά κε ην ζεζκφ ηνπ Τπεχζπλνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: 

– ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ δελ επαξθεί γηα λα θαιχςεη απφ-

ηειεζκαηηθά ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ (ιφγσ αξηζκνχ ζρνιείσλ θαη ηνπ 

ζπλεπαγφκελνπ θφξηνπ εξγαζίαο, πξνβιήκαηα απνζηάζεσλ/πξνζβαζηκφηεηαο), ελψ 

ε έιιεηςε ππνδνκψλ ζηηο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο δπζρεξαίλεη ην έξγν ηνπο. 

 – δελ παξέρεηαη πάληνηε επαξθήο νηθνλνκηθή ζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζoπλ 

θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο δξάζεηο, είλαη αλαγθαίν λα ρξεκαην-

                                                             
4
 Αλαθνξέο φπσο: «Δίλαη ιάζνο λα νξίδνληαη νη εηδηθφηεηεο σο ππνρξεσηηθέο», «Οη πεξηβαιινληηθέο 

γλψζεηο θαη ε εηδηθφηεηα ΠΔ4 δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή πξνζσ-

πηθνχ» φπσο απηέο δηαηππψζεθαλ απφ θάπνηα ζηειέρε ησλ Κ.Π.Δ. ζηελ έξεπλα ησλ Καηζαθηψξε, θ.ά. 

(2008), λαη κελ πξνάγνπλ ην δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο ησλ Κ.Π.Δ., αιιά ε 

ελδερφκελε απνπζία εηδηθνηήησλ ζρεηηθψλ κε ην πεξηβάιινλ, ζα δεκηνπξγήζεη νπζηαζηηθφ πξφβιεκα 

ζηε παξερφκελε εθπαίδεπζε ησλ Κ.Π.Δ.  
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δνηεζνχλ νη Γηεπζχλζεηο, κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε απφ ηνπο/ηηο Τπεχζπλνπο/-εο Πε-

ξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζπλεδξίσλ ή ζεκηλαξίσλ γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο.  

ρεηηθά κε ην ζεζκφ ησλ Κ.Π.Δ.: 

– ηελ αλεπαξθή ζηειέρσζε ησλ Κ.Π.Δ. 

– ηελ αλάγθε ηξηπιαζηαζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Κ.Π.Δ. 

– ηελ αλάγθε χπαξμεο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε φια ηα Κ.Π.Δ. γηα ηελ απαιιαγή 

ηνπο απφ γξαθεηνθξαηηθά θαζήθνληα. 

– ε πιεηνλφηεηα ησλ Κ.Π.Δ. αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηα 

πξνζφληα θαη ηελ πείξα απηψλ πνπ απνζπψληαη ζηα Κ.Π.Δ. 

–  ε επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ δελ είλαη επαξθήο ζηελ παξνχζα θάζε. 

– ηελ επηθχιαμή ηνπο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο πνπ πα-

ξέρεηαη απφ ηα Κ.Π.Δ. ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη ν κηθξφο αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη. 

– ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ δελ δηαζέηεη ηα πξνζφληα γηα λα ζηεξίμεη θαη άιιεο 

δξάζεηο (π.ρ. δηα βίνπ κάζεζε).  

 

    Με βάζε ηελ εμέιημε/δηακφξθσζε ησλ ζεζκψλ ππνζηήξημεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα γηα λα επηιπζνχλ, ζα 

πξέπεη λα ππάξμεη αλάινγε θαη ζηαζεξή ρξεκαηνδφηεζε, θαζψο θαη νπζηαζηηθέο ζπ-

λεξγαηηθέο πνιηηηθέο κεηαμχ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ εθπαίδεπζεο θαη πεξηβάιινληνο. 

Δλαιιαθηηθά ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα θαηεπζπλζεί ζηε ζπλνιηθή αλα-

δηάξζξσζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ζεζκψλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

    Πξνηείλεηαη ινηπφλ έλα λέν ζρήκα ιεηηνπξγίαο φπνπ ε ζρνιηθή κνλάδα είλαη ν 

θχξηνο ρψξνο αλάπηπμεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, νη Γηεπζχλζεηο Δθ-

παίδεπζεο κε ηνπο/ηηο Τπεχζπλνπο/-εο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο αζθνχλ επη-

ηειηθφ ξφιν, ελψ ν ζεζκφο ηνπ Τπεχζπλνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο επεθηεί-

λεηαη θαη εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Με βάζε ην λέν απηφ ζρήκα, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ησλ Κ.Π.Δ. ελζσκαηψλνληαη 

εληφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. πσο αλαθέξεη ε Φινγαΐηε (2011) «ε Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε φρη κφλν δελ κεηαζρεκαηίδεη θαη δελ αλαδηαξζξψλεη ηε ινγηθή θαη ηηο 

δνκέο ηεο, αιιά δξα πξνζζεηηθά […] ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, επεηδή δελ «ρσξάεη» ζηε 

θηινζνθία θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ, εμνξίδεηαη ζε δνκέο πνπ ηε βγάδνπλ απφ 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ηε κεηαθέξνπλ αιινχ ζε: […] θέληξα πεξη-

βαιινληηθήο εθπαίδεπζεο […] ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θεξδίδεη κηα αθφκε πνιχ-

δάπαλε δνκή, ρσξίο λα ζίγεηαη ε βαζηθή ινγηθή, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζρν-

ιείνπ». 

    Πην ζπγθεθξηκέλα, ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ηνπ Τπεχζπλνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαί-

δεπζεο, ζα δηαθξίλεηαη ζε Τπεχζπλν ησλ Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξν-

βάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Τπεχζπλν ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

ε θάζε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζα ηνπνζεηείηαη 

έλαο/κηα Τπεχζπλνο/-ε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ν/ε νπνίνο/-α ζα έρεη επη-

ηειηθφ ξφιν ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο επζχλεο ηνπ/ηεο θαη ζα αλήθεη ζε θιάδν πεξη-

βαιινληηθψλ/θπζηθψλ επηζηεκψλ. Ο ζεζκφο ηνπ Τπεχζπλνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθ-

παίδεπζεο επεθηείλεηαη ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα, έηζη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαί-
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δεπζε ζα νξίδεηαη Τπεχζπλνο/-ε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο έλαο/κία εθπαη-

δεπηηθφο θιάδνπ πεξηβαιινληηθψλ/θπζηθψλ επηζηεκψλ. Αληίζηνηρα ζε θάζε ζρνιηθή 

κνλάδα ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζα νξίδεηαη Τπεχζπλνο/-ε Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο έλαο/κηα εθπαηδεπηηθφο πνπ βάζεη θξηηεξίσλ ζα έρεη πξνζφληα ζρεηηθά 

κε αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο, ελψ ζα παξέρεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ηεο ππν-

ζηήξημήο ηνπ/ηεο απφ ηνλ/ηελ Τπεχζπλν/-ε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

πιεζηέζηεξνπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ. 

    Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ/ηεο Τπεχζπλνπ/-εο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ 

Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο ζα απνζθνπνχλ: 

– ζηελ θαζνδήγεζε, επίβιεςε θαη ππνζηήξημε ησλ Τπεχζπλσλ Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ησλ ζρνιηθψλ καλάδσλ επζχλεο ηνπ/ηεο. 

– ζηελ επηθνηλσλία κε ππεξεζίεο θαη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη κε αληηθείκελα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο εθπαίδεπζεο/επηκφξθσζεο.  

– ζην ζπληνληζκφ θαη αλάπηπμε επηκνξθσηηθψλ/ελεκεξσηηθψλ πξνγξακκάησλ αλά-

ινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ Τπεχζπλσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ησλ εθ-

παηδεπηηθψλ ησλ ζρνιηθψλ καλάδσλ επζχλεο ηνπ/ηεο, θαζψο θαη φπνηε θξίλεη ζθφ-

πηκε ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζε ζρεηηθά ζέκαηα. 

– ζην ζπληνληζκφ θνηλψλ δξάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ κν-

λάδσλ επζχλεο ηνπ/ηεο θαζψο θαη κε άιια ζρνιεία ηεο ρψξαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ. 

    Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ/ηεο Τπεχζπλνπ/-εο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ 

ζρνιηθψλ καλάδσλ ζα απνζθνπνχλ: 

– ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα δξάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

– ζηελ ππνζηήξημε ησλ ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηηο 

δξάζεηο, δξαζηεξηφηεηεο, εξγαζίεο πνπ εθπνλνχλ.  

– ζηελ θαηαγξαθή αλαγθψλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε εθπαηδεπηηθή θαη 

καζεηηθή θνηλφηεηα.  

    Οη παξαπάλσ πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζεζκφ ηνπ Τπεχζπλνπ Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζηνρεχνπλ ζηελ επίιπζε ησλ εμήο πξνβιεκάησλ:  

α) παξέρνληαη δπλαηφηεηεο επίβιεςεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ απφ 

ηνλ/ηελ Τπεχζπλν/-ε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Δθπαί-

δεπζεο, κε ηελ απφδνζε ζην ζεζκφ επηηειηθφ ξφιν θαη κε ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ 

Τπεχζπλν/-ε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο επζχλεο ηνπ/ 

ηεο. 

β) κε ηελ επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Τπεχζπλνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο εληφο 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ επηηπγράλεηαη άκεζε ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

γ) ν/ε Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γλσξίδεη ηηο 

αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζπλάδειθνί ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνί 

θαη νη καζεηέο/-ηξηεο, νπφηε ζα πξνθχςνπλ πιήξε θαη αμηφπηζηα ζηνηρεία. 

δ) ε ζπλεξγαζία κεηαμχ Τπεχζπλνπ/-εο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαη Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο είλαη άκεζε θαη δξα αλαηξνθνδνηηθά.  

ε) εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη ππνδνκψλ ζηηο Γηεπζχλζεηο 

Δθπαίδεπζεο. 
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    Πην ζπγθεθξηκέλα, ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή κνλάδα σο θχξην ρψξν αλάπηπμεο ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ σο 

ρψξσλ αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο γηα καζεηέο/-

ηξηεο, εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο/θεδεκφλεο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

Ζ ιεηηνπξγία θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ηα παξαθάησ 

αλαθεξφκελα ραξαθηεξηζηηθά.  

    ζνλ αθνξά ηε καζεηηθή θνηλφηεηα: 

– παξνρή δπλαηνηήησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο απφ ην ζχλνιν ησλ ζρνιηθψλ 

βηβιίσλ, κε έκθαζε ζηα ζρνιηθά βηβιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ. 

– εηήζηνο θαζνξηζκφο κέζσ εγθπθιίνπ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ελφο ειάρηζηνπ 

αξηζκνχ πινπνίεζεο εξγαζηψλ/δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηα ζρνιηθά 

βηβιία, ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, θαζψο θαη πξνηεηλφκελεο ζπκπιεξσκαηηθέο πνπ 

ζα έρνπλ πξνέιζεη χζηεξα απφ αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ/επηζπκηψλ ηεο καζεηηθήο 

θαη εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο.  

– «δψλε δξαζηεξηνηήησλ» ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ, Λπθείνπ, κε 

ππνρξεσηηθή ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ/δξαζηεξηνηήησλ (ζε επίπεδν 

ηάμεο ή θαη ζρνιηθήο κνλάδαο) ή/θαη ηελ αλάισζε σξψλ ηνπ δηαηηζέκελνπ ρξφλνπ 

απφ ηε «δψλε» απηή, γηα ζθνπνχο πινπνίεζεο ζρεηηθψλ εξγαζηψλ ησλ ζρνιηθψλ 

βηβιίσλ. 

– έκθαζε ζηηο εξγαζίεο/δξαζηεξηφηεηεο πεδίνπ, εθδξνκέο/επηζθέςεηο, ζπκκεηνρηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ζπλεξγαζίεο. 

    ζνλ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα: 

– ζπλεξγαζία κεηαμχ Γηεπζπληή/-ληξηαο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπ/ηεο Τπεχζπλνπ/-

εο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

– ζπλεξγαζία κεηαμχ Τπεχζπλνπ/-εο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζρνιηθήο κν-

λάδαο θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

– πξνψζεζε/επηδίσμε ζπλεξγαηηθήο απφ θνηλνχ δηδαζθαιίαο γηα ηελ αλάπηπμε ζχλ-

ζεησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ.  

– ν/ε Τπεχζπλνο/-ε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο παξέρεη 

ππνζηήξημε ζηνπο/ζηηο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηηο δξάζεηο, δξαζηεξηφηεηεο, 

εξγαζίεο, πνπ εθπνλνχλ κε ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο ηνπο, θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηφο ηνπο εθφζνλ ηνπ/ηεο δεηεζεί ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαηηθήο απφ 

θνηλνχ δηδαζθαιίαο. 

– ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα είλαη θαη ρψξνο επηκφξθσζεο/ελεκέξσζεο ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ, φπνπ νη Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο κπνξεί λα νξίδνπλ γηα ηελ πξαγκα-

ηνπνίεζή ηεο, είηε απνθιεηζηηθά γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπ-

ηηθψλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο, είηε γηα έλα κεγαιχηεξν ζχλνιν εθπαη-

δεπηηθψλ απφ άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

    ζνλ αθνξά ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ: 

– ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα είλαη θαη ρψξνο εθπαίδεπζεο/ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ/ 

θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, αιιά θαη ρψξνο ζπκκεηνρηθψλ δξάζεσλ θαη δξα-

ζηεξηνηήησλ. 
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– ε εθπαηδεπηηθή θαη πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή πξνσζεί ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαί-

δεπζε φρη κφλν ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο, αιιά θαη ζηνπο γνλείο/θεδεκφλεο, ζην 

πιαίζην ελφο ζπλνιηθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζηζηψληαο ηνπο ζπκκέηνρνπο ηεο πξνζπάζεηαο
5
. 

– νη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνληαο ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ 

ηνπο, πξνζδηνξίδνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ,  ζπκ-

βάιινληαο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πν-

ιηηηθήο
6
. 

                                                             
5
 Δίλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε λα αλαπηχζζεηαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ ζα 

ζηνρεχεη πξσηίζησο ζηε καζεηηθή θνηλφηεηα, ζα επεθηείλεηαη φκσο θαη ζηνπο γνλείο/θεδεκφλεο, κε 

ζηφρν λα ηνπο θαηαζηήζεη σο έλα βαζκφ ζπκκέηνρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξνζπάζεηαο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο/θεδεκφλεο είλαη δπν ηζρπξνί «πφινη» γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο, νη 

νπνίνη/-εο είλαη δεθηηθνί/-εο σο πξνο ην λα αθνχζνπλ ηηο ζπκβνπιέο, πξνηξνπέο ηνπο θαη γεληθά λα 

δερζνχλ ηε δηαπαηδαγψγεζή ηνπο. Δίλαη αξθεηέο φκσο νη πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί νη θαηεπζχλζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε εθείλεο ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ, επί παξαδείγκαηη φηαλ ν/ε 

καζεηήο/-ηξηα έρεη κάζεη γηα ηελ αλαθχθισζε ηε ζεκαζία δηαρσξηζκνχ ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ 

θαη φληαο επαηζζεηνπνηεκέλνο/-ε δεηήζεη απφ ην γνλέα/θεδεκφλα λα πξνβνχλ ζε απηφ ην δηαρσξηζκφ, 

ηφηε ζπλαληάλε αληίδξαζε κε αλαθνξέο ηνπ ηχπνπ: δελ έρσ ρώξν, απηά δελ έρνπλ λόεκα, θ.ά. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε αλ νη καζεηέο/-ηξηεο δελ έρνπλ απνθηήζεη πεξηβαιινληηθή παηδεία, είλαη απμεκέλεο νη 

πηζαλφηεηεο ηνπ λα ππεξηζρχζεη ε γλψκε ηνπ γνλέα/θεδεκφλα. εκεηψλνληαο φηη ε αξλεηηθή ζηάζε ή 

ε ζηάζε αδηαθνξίαο νξηζκέλσλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ νθείιεηαη θαη ζην φηη δελ έρνπλ ιάβεη ηελ θαηάι-

ιειε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε απφ ηα δηθά ηνπο ζρνιηθά ρξφληα, ελψ δελ παξέρνληαη ηδηαίηεξεο 

δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηελ πνιηηεία ζην πιαίζην ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο 

ζηνλ παξφληα ρξφλν (βι. πεξηζζφηεξα ζην θεθ. 3). 

Δλδεηθηηθνί ηξφπνη πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γνλέσλ/θεδεκφλσλ πνπ πξνηείλνληαη, είλαη:  

– εκπινθή ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ κέζσ ησλ εξγαζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα ζρνιηθά βηβιία, φπνπ ζα 

δεηείηαη ε ζπκβνιή ηνπο π.ρ. κε απφςεηο, κε ζπκκεηνρή (ζεκεηψλεηαη φηη ππάξρνπλ ζρεηηθέο αλαθνξέο 

ζε βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ, απνπζηάδνπλ φκσο ζε κεγαιχηεξεο ηάμεηο, ελψ είλαη δεηνχκελν θαηά πφζνλ 

αμηνπνηνχληαη).  

– ελεκέξσζε κε έληππα ή κε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο/βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ θαη θηινπεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ (ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαπηχζζνληαη θαη παξάιιεια 

κε ηα πεξηερφκελα ζρεηηθψλ καζεκάησλ) θαη ζα δηαλέκνληαη/απνζηέιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα εθάζηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο.  

– ζχληνκεο ελεκεξψζεηο ή πξνγξακκαηηζκέλεο νκηιίεο απφ εθπαηδεπηηθνχο ή/θαη πξνζθεθιεκέλνπο/-εο 

επηζηήκνλεο (νη νπνίεο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαζηεξσκέλεο ηξηκεληαίαο 

ελεκέξσζεο γηα ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, δηεπθνιχλνληαο ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ/θε-

δεκφλσλ). 

– πξνζθιήζεηο γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξάζεηο/δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη ελεκέξσζή 

ηνπο γηα δξάζεηο πνπ εθπνλνχληαη ζην ζρνιηθφ ρψξν απφ δηάθνξνπο άιινπο θνξείο ή ζπκπνιίηεο ηνπο.  

– ππνζηήξημε θαη παξφηξπλζε ησλ πιιφγσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη 

ζπκκεηνρή. 

 
6
 Δίλαη γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (λεπηαγσγνί, δάζθαινη/-εο) 

γλσξίδνπλ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ηνπο πεξηζζφηεξν απ’ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο. Απηφ είλαη εμεγήζηκν ιφγσ ησλ κηθξφηεξσλ ειηθηψλ θαη ησλ αλαγθψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ θαη ηε γλψζε πνπ πξέπεη λα έρεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο γηα λα κπνξέζεη λα ζηεξίμεη ηνπο/ηηο 

καζεηέο/-ηξηεο. Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε δίλεη δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ζπλεξγαζηψλ, πνπ ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεχνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξν-

βάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαζφηη δη’ απηνχ ηνπ ηξφπνπ εθηφο ηεο πξνψζεζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθ-
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    ζνλ αθνξά ηελ ηνπηθή θνηλσλία: 

– ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα δχλαηαη λα είλαη θαη ρψξνο εθπαίδεπζεο/ελεκέξσζεο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο, αιιά θαη ρψξνο ζπκκεηνρηθψλ δξάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. 

– ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα δηαζέηεη ηνπο ρψξνπο ηεο ζε ψξεο κε ιεηηνπξγίαο γηα ην 

θνηλφ, γηα εθπαίδεπζε, ελεκέξσζε, αλάπηπμε δξάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, πνπ 

κπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο, είηε απφ ηελ πνιηηεία, απφ 

θνξείο, απφ Μ.Κ.Ο., θ.η.ι. πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ εθπαίδεπζε, 

είηε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο, π.ρ. γηα ζπδήηεζε πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ/πξν-

βιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία, γηα πξσηνβνπιίεο δξάζεσλ/δξαζηε-

ξηνηήησλ. 

    Οη παξαπάλσ πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζρνιηθή κνλάδα σο θχξην ρψξν αλά-

πηπμεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ζηνρεχνπλ ζηελ επίιπζε ησλ εμήο πξν-

βιεκάησλ:  

α) κία  εθπαηδεπηηθή  δνκή  (ε ζρνιηθή κνλάδα),  ζηελ νπνία  ζα  παξέρεηαη  πεξηβαι- 

ινληηθή εθπαίδεπζε κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζε φινπο/-εο ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο, κε 

ζηφρν ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε λα κελ αζθείηαη κε απνζπαζκαηηθφ/εζεινληηθφ 

ηξφπν ζηα ζρνιεία, θαη λα κελ παξαηεξνχληαη νη αδπλακίεο ζηελ παξνρή πεξηβαι-

ινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα Κ.Π.Δ.  

β) άκεζε θαη ζπλερήο ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηεο 

χπαξμεο Τπεχζπλνπ/-εο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο εληφο ησλ ζρνιηθψλ κν-

λάδσλ, ζε αληίζεζε κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε πνπ ν/ε Τπεχζπλνο/-ε Πεξη-

βαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο αδπλαηεί λα θαιχςεη ηα 

ζρνιεία επζχλεο ηνπ, ελψ ε ππνζηήξημή πνπ παξέρεη εζηηάδεηαη θπξίσο/κφλν ζε εθεί-

λνπο ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αλαιακβάλνπλ πξναηξεηηθά πξνγξάκκαηα.  

γ) εζηηαζκέλε θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ/πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ην ζχλνιν 

ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη καζεηηθήο θνηλφηεηαο απφ ηνλ/ηελ Τπεχζπλν Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο  ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζε αληίζεζε κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε.  

δ) νπζηαζηηθή εκπινθή ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/-ληξηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ καδί κε 

ηνλ/ηελ Τπεχζπλν/-ε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξν-

σζνχλ ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, απνθεχγνληαο ζπκπεξηθνξέο Γηεπζπληψλ/-

ληξηψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα ησλ Καηζαθηψξε, θ.ά. 

(2008) δξνπλ αλαζηαιηηθά παξαθσιχνληαο ή απνηξέπνληαο ηε ζπκκεηνρή εθπαη-

δεπηηθψλ ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

ε) κε ηελ χπαξμε κίαο δνκήο (ζρνιηθή κνλάδα), φπνπ ζα αλαπηχζζεηαη ε Πεξη-

βαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ηελ ππνζηήξημε απφ ηνλ/ηελ Τπεχζπλν/-ε Πεξηβαι-

ινληηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο θαη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

δεκηνπξγείηαη έλα επέιηθην ζρήκα, απνθεχγνληαο αληηδενληνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο 

φπσο αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα ησλ Καηζαθηψξε, θ.ά. (2008), φπνπ δηαηππψζεθαλ 

απφςεηο σο πξνο ηελ «επεθηαηηθή» ζηάζε ησλ  εθπαηδεπηηθψλ ησλ Κ.Π.Δ. απέλαληη 

                                                                                                                                                                              
παίδεπζεο, ππάξρεη αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ – γνλέσλ/θεδεκφλσλ πνπ κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. 
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ζηνπο/ζηηο Τπεχζπλνπο/-εο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο [ησλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαί-

δεπζεο], φζν θαη σο πξνο ηελ έιιεηςε ππνζηήξημεο ή θαη «ππνλφκεπζεο» ηνπ έξγνπ 

ησλ Κ.Π.Δ. απφ ηνπο/ηηο Τπεχζπλνπο/-εο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο [ησλ Γηεπ-

ζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο]. 

ζη) κε ηελ παξακνλή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, αληί ηεο απφζπαζήο 

ηνπο γηα ηε ζηειέρσζε ππαξρφλησλ θαη λέσλ Κ.Π.Δ., δελ ηίζεηαη πιένλ ην δήηεκα 

ησλ θελψλ ζέζεσλ ζηα Κ.Π.Δ., κε ηελ παξαηεξνχκελε δπζιεηηνπξγία ή ηελ αλάγθε 

ππνρξεσηηθήο απφζπαζήο ηνπο, ε νπνία ελ πνιινίο ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθή άξλεζε 

(απνζηάζεηο, έμνδα γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, θ.η.ι.) κε πηζαλφ αληίθηππν θαη ζηελ 

παξερφκελε εθπαίδεπζε. 

δ) αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο ζηα Κ.Π.Δ., γηα καζεηέο/-ηξηεο, 

εθπαηδεπηηθνχο, πνιίηεο, κε ζηφρν ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε πνπ πιένλ ζα 

παξέρεηαη απφ ηα ζρνιεία λα θαιχπηεη φιε ηε καζεηηθή θνηλφηεηα, λα δηεπθνιχλεη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο/ελεκέξσζεο, λα δηεπ-

θνιχλεη ηε ζπκκεηνρή γνλέσλ/θεδεκφλσλ ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη ελε-

κέξσζεο
7
, λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο

8
. 

                                                             
7
 Με ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ή 

θάπνηαο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ζα γεηηληάδεη ζην ηφπν δηακνλήο ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ θαη ζα 

νξίδεηαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο, παξέρεηαη δηεπθφιπλζε ζηνπο γνλείο/θεδεκφλεο λα ζπκ-

κεηάζρνπλ, ζε αληίζεζε κε ηα Κ.Π.Δ., πνπ ε γεσγξαθηθή ηνπο θαηαλνκή δηεπθνιχλεη θαηά θχξην ιφγν 

ηνπο δεκφηεο ηνπ Γήκνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη θαη ηνπο πνιίηεο ησλ πιεζηέζηεξσλ πεξηνρψλ απηνχ.  

εκεηψλεηαη φηη ηα Κ.Π.Δ. δελ έρνπλ δξαζηεξηνπνηεζεί ηδηαίηεξα ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο γηα 

γνλείο/θεδεκφλεο, (ζηελ έξεπλα ησλ Καηζαθηψξε, θ.ά. (2008) ζρεηηθά κε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

γνλέσλ πξνθχπηεη φηη 36% ησλ Κ.Π.Δ. δελ εθπνλνχλ ζρεηηθά πξνγξάκκαηα θαη 33% ησλ Κ.Π.Δ. 

εθπνλνχλ ιίγα, ελψ ην 44% ησλ Κ.Π.Δ. δελ εθπνλεί θαζφινπ πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο επαη-

ζζεηνπνίεζεο γηα νηθνγέλεηεο). Αθφκε φκσο θαη αλ αλαπηχμνπλ ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ζην κέιινλ, 

δελ ζα κπνξέζνπλ λα πξνζδψζνπλ πεξηνδηθφηεηα ζηε ζπκκεηνρή, πξάγκα ην νπνίν κπνξεί λα επη-

ηεπρζεί κέζσ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 
8
 Ζ ρσξνδηάηαμε ησλ Κ.Π.Δ. δηεπθνιχλεη θαηά θχξην ιφγν ηνπο δεκφηεο ηνπ Γήκνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη 

θαη ηνπο πνιίηεο ησλ πιεζηέζηεξσλ πεξηνρψλ απηνχ, ελψ ηδηαίηεξν πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη γηα πν-

ιίηεο λεζησηηθψλ πεξηνρψλ ή γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλσλ, θαζψο επίζεο θαη ζε επάισηεο νκάδεο 

(ειηθησκέλνη, Α.Μ.Δ.Α.). Αθφκε ηα Κ.Π.Δ. είλαη θιεηζηά θαηά ηε δηάξθεηα δηαθνπψλ θαη αξγηψλ 

(ζεκεηψλεηαη επίζεο φηη βάζεη ηεο έξεπλαο ησλ Καηζαθηψξε, θ.ά. (2008) ζηελ εξψηεζε ζε εθπαη-

δεπηηθνχο ησλ Κ.Π.Δ. αλ ζπκθσλνχλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ Κ.Π.Δ. κε δηεπξπκέλεο δξάζεηο θαηά ηελ 

πεξίνδν ησλ δηαθνπψλ κε ηελ αλάινγε ζηειέρσζε απαληνχλ κε 49% φηη δελ ζπκθσλνχλ θαζφινπ θαη 

κε 22% φηη ζπκθσλνχλ ιίγν), ελψ ν ρψξνο ηνπο δελ κπνξεί λα δηαηεζεί ζε θνξείο θαη πνιίηεο γηα ηελ 

αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε δπζθνιία ζηελ πξφζβαζε, ε κε ιεηηνπξγία ζε θάπνηεο πεξηφδνπο ηνπ έηνπο, ε κε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ρψξνπ γηα αλάπηπμε δξάζεσλ απφ θνξείο θαη πνιίηεο, είλαη αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, πξνβιήκαηα φκσο πνπ αίξνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο Πε-

ξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο εληφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε ηνπηθφ δηακέξηζκα 

ησλ Γήκσλ.  

Έηζη, κε βάζε ην πξνηεηλφκελν ζρήκα, θαηά ην νπνίν ε ζρνιηθή κνλάδα είλαη ρψξνο αλάπηπμεο ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία, νη ρψξνη θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο ή 

ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ζα νξίδεηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, δηαηίζεληαη πξνο ην 

θνηλφ, ζε ψξεο θαη εκέξεο κε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. ηφρνο είλαη λα απνηειέζεη ην ζρνιείν θέληξν 

δηα βίνπ κάζεζεο εχθνια πξνζβάζηκν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 
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ε) εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ: α) ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ ππνδνκψλ 

(ζρνιηθέο κνλάδεο) αληί ίδξπζεο λέσλ Κ.Π.Δ. θαη ηηο αλάγθεο ζπληήξεζεο επηπιένλ 

ππνδνκψλ β) ηελ παξακνλή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, αληί ηεο 

αλάγθεο πξνζιήςεσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ πνπ ρξεηάδνληαη 

γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ππαξρφλησλ Κ.Π.Δ. θαη ηελ ζηειέρσζε λέσλ, ή/θαη ηεο αλά-

γθεο απνζπάζεσλ πξνζσπηθνχ κε ηηο πνηθίιεο δπζιεηηνπξγίεο/θφζηνο γ) ηνλ νξηζκφ 

ελφο/κίαο εθπαηδεπηηθνχ σο Τπεχζπλνπ/-εο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο εληφο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ/ηεο Τπεχζπλνπ/-εο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο, ειαρηζηνπνηψληαο ηηο αλάγθεο γηα 

πξφζιεςε εθπαηδεπηηθνχ, δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ή/θαη ηελ απφζπαζε πξνζσπηθνχ 

ζηηο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο, θαη ην θφζηνο γηα ηηο ππνδνκέο πνπ απαηηνχληαη δ) 

ηελ εζηηαζκέλε θαη νπζηαζηηθή θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ/πξνβιεκάησλ πνπ αληη-

κεησπίδεη ην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη καζεηηθήο θνηλφηεηαο.  

 

 

 

2.4   Πεξηβαιινληηθή  Δθπαίδεπζε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε  

 

 

    Ζ ελζσκάησζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

δελ έρεη αθφκε επηηεπρζεί ζε φιεο ηηο ζρνιέο, παξά ην φηη ζηηο δηεζλείο δηαζθέςεηο θαη 

ζπλέδξηα γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε πξνηείλεηαη ε ελζσκάησζή ηεο ζηα 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ ζρνιψλ (αλαθνξά ήδε απφ ην 1975 ζην Γηεζλέο π-

λέδξην ηνπ Βειηγξαδίνπ, βι. θεθάιαην Δ ηεο Υάξηαο ηνπ Βειηγξαδίνπ· UNESCO-

UNEP, 1976). Οη επηζηεκνληθέο εμειίμεηο κε ηνλ απμαλφκελν φγθν πιεξνθνξηψλ – 

γλψζεσλ ζε θάζε επηζηεκνληθφ αληηθείκελν, θαη ε παξνπζίαζή ηνπο ζηε θνηηεηηθή 

θνηλφηεηα, θαιχπηνπλ κε ζρεηηθά καζήκαηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, δπζθνιεχνληαο 

                                                                                                                                                                              
Ζ χπαξμε ζρνιείσλ ζε θάζε ηνπηθφ δηακέξηζκα ησλ Γήκσλ, δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ηνπηθψλ δξά-

ζεσλ/δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ θαη πεξηνδηθφ ραξαθηήξα, θαζψο επίζεο θαη ηε ζπδή-

ηεζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο πνιίηεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, πξάγκα 

ην νπνίν είλαη δπζρεξέο φηαλ πξέπεη δεκφηεο κηαο πεξηνρήο πνπ δελ έρεη Κ.Π.Δ. λα κεηαβνχλ αθφκε 

θαη ζε άιιε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα.  

Ζ δηάζεζε εμάιινπ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα εθδειψζεηο θαη ρξήζε απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία, πξν-

βιέπεηαη θαη βάζεη ηεο λνκνζεζίαο (βι. άξζξν 41 παξ. 3 ηνπ Ν.1566/1985, άξζξν 26 παξ. Α΄ 3 ηεο 

Τ.Α. Φ.353.1/324/105657/Γ1/08-10-2002, άξζξν 94 παξ. 4 πεξ. 17 ηνπ Ν. 3852/2010), ελψ θαη ε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη θνηλσλίαο πξνβιέπεηαη βάζεη ηεο λνκνζεζίαο (βι. άξζξν 14 παξ. 7, 

άξζξν 22 παξ. 5, άξζξν 39 παξ. 8, άξζξν 27 παξ. 2α ηεο Τ.Α. Φ.353.1/324/105657/Γ1/08-10-2002). 

Δπίζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε θάζε Γήκν, λα αμηνπνηήζεη ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο θάπνησλ ζρν-

ιείσλ (εμνηθνλφκεζε πφξσλ), ρσξίο ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο λέσλ ρψξσλ π.ρ. σο Κέληξα Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο (Κ.Γ.Β.Μ.) βάζεη ηνπ Ν. 3879/2010, θπξίσο φκσο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο πξν-

γξακκάησλ ζε ηπρφλ απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θάπνηνπ Γήκνπ, δηεπθνιχλνληαο ηελ πξφζβαζε ησλ 

πνιηηψλ θαη απμάλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο ζπκκεηνρήο. 
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ην φπνην εγρείξεκα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Σξη-

ηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

        Δίλαη γεγνλφο φηη ν πην θαηάιιεινο ρψξνο αλάπηπμεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο  Δθ-

παίδεπζεο, είλαη ν ρψξνο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, φπνπ 

κπνξεί λα έρεη εθηαηηθφ θαη εληαηηθφ ραξαθηήξα. πλεπψο νη πξνζπάζεηεο ηεο εθ-

παηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ θπξίσο ζε απηέο ηηο βαζκίδεο ηεο εθ-

παίδεπζεο, δεδνκέλνπ φηη φπσο πξνθχπηεη απφ ζρεηηθέο αλαθνξέο ζηα πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα, ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε παξ’ φιν φηη έρεη εηζαρζεί ζηελ εθπαη-

δεπηηθή πξάμε, ε άζθεζή ηεο πξαγκαηνπνηείηαη κε απνζπαζκαηηθφ ηξφπν. Ζ ζπ-

ζηεκαηηθή εθαξκνγή ηεο ζε απηέο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, κπνξεί λα πξν-

ζθέξεη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο γλψζεηο ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ – αλζξσπνγελέο 

πεξηβάιινλ, φζν θπξίσο λα θαιιηεξγήζεη ζηάζεηο θαη αμίεο ππέξ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Οπφηε απνθνηηψληαο νη καζεηέο/-ηξηεο απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθ-

παίδεπζε –σο πνιίηεο πιένλ–, είηε ζπλερίζνπλ ζπνπδέο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

είηε φρη, ζα έρνπλ αληηιεθζεί ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζα 

πξάηηνπλ αλαιφγσο. 

     κσο ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, δελ ζα πξέπεη λα παξαγλσξίζεη ηε ζεκαζία ηεο 

ζπλέρηζεο παξνρήο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θαη 

απηφ γηαηί  νη θνηηεηέο/-ηξηεο πιένλ είλαη πην ψξηκνη, λα αληηιεθζνχλ, λα ζθεθζνχλ, 

λα αλαπηχμνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε ηελ θνηλσλία, λα αλα-

ιάβνπλ δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο, αλεμαξηήησο επη-

ηεκνληθνχ πεδίνπ πνπ έρνπλ επηιέμεη. Αθφκε ζεκεηψλεηαη φηη ε έληαμε ηεο Πεξηβαι-

ινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ ζρνιψλ, έρεη θαη ραξαθηήξα 

ππελζχκηζεο γηα ηνπο απξηαλνχο επηζηήκνλεο, γηα ηελ αλάπηπμε νξζψλ θηινπεξη-

βαιινληηθψλ πξαθηηθψλ θαη επηινγψλ ζηε κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηε-

ξηφηεηα. 

Γεδνκέλνπ φκσο φηη ε ελζσκάησζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε φιεο ηηο 

ζρνιέο/ηκήκαηα δελ έρεη αθφκε επηηεπρζεί, θαη κάιινλ θαίλεηαη λα κελ είλαη ξεα-

ιηζηηθφο ζηφρνο εηδηθά γηα θάπνηεο ζρνιέο φπσο π.ρ. θηινινγίαο, κνπζηθψλ ζπνπδψλ, 

ηαηξηθψλ ζπνπδψλ, ζα ήηαλ ζθφπηκν ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή λα εζηηάζεη θαηά πξν-

ηεξαηφηεηα ζηηο ζρνιέο/ηκήκαηα ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πε-

ξηβάιινλ (θπζηθφ, αλζξσπνγελέο), ζηηο ζρνιέο/ηκήκαηα ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Δθ-

παίδεπζεο, ζηηο ζρνιέο ηεο Ννκηθήο, ζηα ηκήκαηα ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσ-

λίαο θαη Δλεκέξσζεο, ιφγσ ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε εθπαίδεπζε, ε πιεξνθφξεζε ζε 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα/δεηήκαηα γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο απηψλ ησλ ζρνιψλ/ 

ηκεκάησλ, αιιά θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

– ζε ζρνιέο/ηκήκαηα Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηα νπνία έρνπλ σο αληηθείκελα ζπνπδψλ ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη κφλν, ε χπαξμε καζεκάησλ ή ελνηήησλ 

εληφο απηψλ, πνπ ζα αλαθέξνληαη ζε δηάθνξα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα/πξνβιήκαηα 

θαη ζην πιαίζην νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, ελψ απαξαίηεηε θξίλεηαη θαη ε χπαξμε ελν-

ηήησλ/καζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή (βι. θεθάιαην 4). 
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– ζε ζρνιέο/ηκήκαηα Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αλζξσπνγελέο – 

θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε χπαξμε καζεκάησλ ή ελνηήησλ εληφο 

απηψλ, πνπ ζα παξέρνπλ γλψζεηο ζρεηηθά κε δηάθνξα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα/πξν-

βιήκαηα θαη ζην πιαίζην νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, ζα πξέπεη λα δίλνπλ έκθαζε ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ
1
, ελψ απαξαίηεηε θξίλεηαη θαη ε χπαξμε ελνηήησλ/καζεκάησλ 

ζρεηηθά κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή (βι. θεθάιαην 4). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απφθνηηνη ζεηηθψλ επηζηεκψλ πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε ην θπζηθφ 

θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, ζα πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη ζπνπδέο ηέηνηεο, νη νπνίεο 

ζα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη ην αίζζεκα επζχλεο, 

έηζη ψζηε κε ηηο ελέξγεηεο θαη πξαθηηθέο ηνπο λα ζπκβάιινπλ νπζησδψο ζηελ πξν-

ζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (βι. θεθάιαην 4). 

– ζε ζρνιέο/ηκήκαηα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε χπαξμε 

καζεκάησλ ή ελνηήησλ εληφο απηψλ, ηα νπνία ζα παξέρνπλ γλψζεηο ζρεηηθά κε δηά-

θνξα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα/πξνβιήκαηα θαη ζην πιαίζην νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, νη 

αλαθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη εχιεπηεο, θαη ηα καζήκαηα/ελφηεηεο λα ζηνρεχνπλ ζηελ 

«θαιιηέξγεηα» πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, έηζη ψζηε λα είλαη εηο ζέζηλ σο απξηαλνί 

εθπαηδεπηηθνί, λα κεηαδψζνπλ ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο αμίεο θαη ζηάζεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Απαξαίηεηε θξίλεηαη θαη γηα απηέο ηηο ζρνιέο/ ηκή-

καηα ε χπαξμε ελφηεησλ/καζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή (βι. 

θεθάιαην 4). 

– φζνλ αθνξά ηηο Ννκηθέο ζρνιέο, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε χπαξμε καζεκάησλ ή 

ελνηήησλ εληφο απηψλ, ηα νπνία ζα παξέρνπλ γλψζεηο ζρεηηθά κε δηάθνξα πεξη-

βαιινληηθά ζέκαηα/πξνβιήκαηα θαη ζην πιαίζην νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, νη αλαθνξέο 

ζα πξέπεη λα είλαη εχιεπηεο, θαη ηα καζήκαηα/ελφηεηεο λα ζηνρεχνπλ ζηελ «θαιιηέξ-

γεηα» πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο. Απαξαίηεηε θξίλεηαη θαη γηα απηέο ηηο ζρνιέο/ 

ηκήκαηα ε χπαξμε ελφηεησλ/καζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή (βι. 

θεθάιαην 4). 

Δίλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ε αλάπηπμε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Πξφ-

γξακκα πνπδψλ ησλ λνκηθψλ ζρνιψλ, γηα ηνπο απξηαλνχο επηζηήκνλεο ησλ ζρνιψλ 

απηψλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην ρψξν ηεο δηθαηνζχλεο. Χο γλσζηφλ ε επίιπζε πε-

ξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνιιέο θνξέο θαηαιήγεη ζην ρψξν ηεο δηθαηνζχλεο, 

είλαη πξνθαλέο φηη νη λνκηθνί ζα πξέπεη λα είλαη εηο ζέζηλ λα θαηαλνήζνπλ ηδηαίηεξεο 

πηπρέο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη λα δψζνπλ ιχζεηο νη νπνίεο ζα πξν-

ζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ. πλεπψο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε «θαιιηέξγεηα» πεξηβαι-

ινληηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο/ζηηο λνκηθνχο (θαη εηδηθά ζην δηθαζηηθφ ζψκα), δηφηη 

είλαη απηνί/-εο πνπ ζα απνηειέζνπλ κέζσ ησλ απνθάζεψλ ηνπο «αλάρσκα» ζε πεξη-

βαιινληηθά επηδήκηεο ζηάζεηο ηφζν πνιηηψλ φζν θαη ηεο ίδηαο ηεο πνιηηείαο. 

– ζρεηηθά κε ηα ηκήκαηα Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη Δλεκέξσζεο, ζα πξέπεη 

λα ειέγρεηαη ε χπαξμε καζεκάησλ ή ελνηήησλ εληφο απηψλ, ηα νπνία ζα παξέρνπλ 

                                                             
1
 Απφ έξεπλα ζηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ ζρνιψλ/ηκεκάησλ, ζεκεηψλεηαη φηη γηα ην αθαδεκατθφ 

έηνο 2015-2016, θάπνηεο ζρνιέο/ηκήκαηα έρνπλ εληάμεη ζρεηηθά καζήκαηα ζην Πξφγξακκα πνπδψλ 

ηνπο. 
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γλψζεηο γηα δηάθνξα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα/πξνβιήκαηα θαη ζην πιαίζην νιηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο, νη αλαθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη εχιεπηεο, θαη ηα καζήκαηα/ελφηεηεο λα 

ζηνρεχνπλ ζηελ «θαιιηέξγεηα» πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο. Απαξαίηεηε θξίλεηαη 

θαη γηα απηέο ηηο ζρνιέο/ηκήκαηα ε χπαξμε ελνηήησλ/καζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ Πε-

ξηβαιινληηθή Ζζηθή (βι. θεθάιαην 4). 

Δίλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ε αλάπηπμε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Πξφγξακ-

κα πνπδψλ ησλ ηκεκάησλ απηψλ, γηα ηνπο απξηαλνχο επηζηήκνλεο ησλ ηκεκάησλ 

απηψλ, θαζφηη ζα θιεζνχλ λα ελεκεξψζνπλ ην θνηλφ γηα δηάθνξα πεξηβαιινληηθά 

ζέκαηα/δεηήκαηα, ελψ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ θαη ζηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζε-

ηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ. Με βάζε ηελ Σζακπνχθνπ-θαλαβή (2004β) ε ελεκέξσζε απφ 

ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή κεηάδνζε 

πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ, αιιά λα παξνπζηάδεη ζην θνηλφ ηελ πξαγκαηηθή 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θαη νηθνινγηθή πιεπξά ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ 

θαη ηνπο δπλαηνχο ηξφπνπο δξάζεο γηα ηελ επίιπζε ηνπο. 

 

    ε απηφ ην ζεκείν θαηαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο θαη δηαπηζηψζεηο γηα ηελ έληαμε ή 

κε καζεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ζπλαθψλ καζεκάησλ
2
 (ππνρξε-

σηηθά ή επηιεγφκελα
3
) ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ κφλν γηα ηηο ζρνιέο/ηκήκαηα ησλ 

Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο, ηεο Ννκηθήο, ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη 

Δλεκέξσζεο.
4
  

 

 

– Σκήκαηα ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο  

 

 

 Σκήκαηα Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 

 

                                                             
2
 Χο ζπλαθή καζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, αλαθέξνληαη απηά ηεο 

νηθνινγίαο – πεξηβάιινληνο θαη απηά ησλ θιάδσλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (δεδνκέλνπ φηη φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηα πεξηερφκελα ησλ καζεκάησλ απηψλ, ππάξρνπλ αλαθνξέο ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα/ 

πξνβιήκαηα, ελψ ζπλνδεχνληαη απφ πεηξάκαηα, αζθήζεηο θαη έξεπλα πεδίνπ). Γελ αλαθέξνληαη ηα κα-

ζήκαηα καζεκαηηθψλ ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ πεξηζζφηεξσλ παη-

δαγσγηθψλ ζρνιψλ/ηκεκάησλ (βι. θεθάιαην 2.1.2). 

 
3
 ρεηηθά κε ηα επηιεγφκελα καζήκαηα, ζηνπο Οδεγνχο πνπδψλ ησλ ζρνιψλ/ηκεκάησλ παξνπζηά-

δνληαη πνιινί ηχπνη, φπσο: ππνρξεσηηθφ επηιεγφκελν, ειεχζεξεο επηινγήο, βάζεο επηιεγφκελν, πξν-

ζαλαηνιηζκνχ επηιεγφκελν, θ.ά., γηα ηελ απνθπγή ζχγρπζεο, αλαγξάθεηαη «επηιεγφκελν», δεδνκέλνπ 

φηη αθφκε θαη ηα ππνρξεσηηθά επηιεγφκελα, δελ πξνθχπηεη φηη ζα επηιεγνχλ απαξαηηήησο, φπνπ φκσο 

πξνθχπηεη ε απαξαίηεηε επηινγή θάπνησλ εμ απηψλ, γίλεηαη αλαθνξά. 

 
4
 Γελ εμεηάδνληαη ζρνιέο/ηκήκαηα Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ κε αληηθείκελα ζπνπδψλ ην θπζηθφ θαη αλζξσ-

πνγελέο πεξηβάιινλ, δεδνκέλνπ φηη ζε απηέο ηηο ζρνιέο/ηκήκαηα ζα δνζνχλ δπλαηφηεηεο ελαζρφιεζεο 

ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ κε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. 
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    Με βάζε ηνπο ηζρχνληεο Οδεγνχο πνπδψλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016
5
 

γηα ηα Σκήκαηα απηά, παξαηεξείηαη φηη: 

 

– ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 

Θεζζαινλίθε), δελ παξέρεηαη κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ην κάζεκα: 

«Ζζηθή Φηινζνθία: ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο, θνηλσληθήο εζηθήο θαη βηνεζηθήο» πε-

ξηέρεη αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή, ην νπνίν φκσο είλαη κάζεκα 

επηινγήο. 

– ζην Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Παλεπηζηήκην Πεινπνλ-

λήζνπ, Κφξηλζνο), δελ παξέρεηαη κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο  Δθπαίδεπζεο. 

 

    Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη θαλέλα Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο δελ έρεη 

εληάμεη κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ. ε-

κεηψλεηαη φηη νη απφθνηηνη ησλ ελ ιφγσ Σκεκάησλ, ζα ζηειερψζνπλ αξκφδηα γξαθεία 

εθπαίδεπζεο, αζθψληαο επηηειηθφ ξφιν θαη ζπλδηακνξθψλνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή ηεο ρψξαο. πλεπψο θξίλεηαη απαξαίηεηε ηελ έληαμε ζρεηηθνχ καζήκαηνο, 

έηζη ψζηε θαη ηα απξηαλά ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο λα αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία ηεο 

πεξηβαιινληηθήο παηδείαο, ζηεξίδνληαο ηελ εθαξκνγή ηεο θαη ηελ νπζηαζηηθή έληαμή 

ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, δίλνληαο θαηεπζχλζεηο ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο ησλ 

ζρνιείσλ. 

 

 

 Σκήκαηα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο – Νεπηαγσγψλ  

    Με βάζε ηνπο ηζρχνληεο Οδεγνχο πνπδψλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016
5
 

γηα ηα Σκήκαηα απηά παξαηεξείηαη φηη: 

 

– ζην Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (Δζληθφ θαη 

Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο), παξέρεηαη έλα (1) ππνρξεσηηθφ κάζεκα Πε-

ξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: «Δηζαγσγή ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε/Δθπαί-

δεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» θαη ηξία (3) επηιεγφκελα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα 

είλαη κάζεκα γηα ηελ Πξαθηηθή άζθεζε: «Σν παηδαγσγηθφ πιαίζην ηεο Πεξηβαι-

ινληηθήο Δθπαίδεπζεο/Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε», «Εεηήκαηα Πε-

ξηβάιινληνο θαη Αεηθνξίαο, «Πξαθηηθέο αζθήζεηο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαί-

δεπζε/Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε». 

πλαθή καζήκαηα (θπζηθψλ επηζηεκψλ), παξέρνληαη έλα (1) ππνρξεσηηθφ θαη ηέζ-

ζεξα (4) επηιεγφκελα. 

                                                             
 
5 πσο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ ηκεκάησλ/ζρνιψλ ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπ-

ηηθψλ Ηδξπκάησλ, (γηα αλαθνξά ζηα πιήξε ζηνηρεία ηεο πεγήο γηα θάζε ηκήκα/ζρνιή, βι. ηηο Πεγέο 

ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο). 
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– ζην Σκήκα Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο), παξέρεηαη έλα (1) κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαί-

δεπζεο σο επηιεγφκελν: «Πεξηβαιινληηθή  Δθπαίδεπζε». 

πλαθή καζήκαηα (νηθνινγίαο – πεξηβάιινληνο), παξέρνληαη δχν (2) καζήκαηα σο 

επηιεγφκελα: «Αλζξψπηλε Οηθνινγία», «πνπδέο Δηξήλεο». πλαθή καζήκαηα (θπ-

ζηθψλ επηζηεκψλ), παξέρνληαη ηέζζεξα (4) επηιεγφκελα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα είλαη 

ζην πιαίζην ηεο Πξαθηηθήο άζθεζεο. 

– ζην Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία 

(Παλεπηζηήκην Παηξψλ), παξέρεηαη έλα (1) κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

σο επηιεγφκελν: «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε»
6
. 

πλαθέο κάζεκα (νηθνινγίαο – πεξηβάιινληνο), παξέρεηαη έλα (1) κάζεκα σο επη-

ιεγφκελν ην νπνίν ζπλδέεηαη θαη κε ηελ Πξαθηηθή άζθεζε: «Βαζηθέο Έλλνηεο Οηθν-

ινγίαο». πλαθή καζήκαηα (θπζηθψλ επηζηεκψλ), παξέρνληαη ηξία (3) ππνρξεσηηθά 

θαη ηέζζεξα (4) επηιεγφκελα εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν ζπλδένληαη θαη κε ηελ Πξαθηηθή 

άζθεζε. 

– ζην Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (Γεκνθξίηεην 

Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Αιεμαλδξνχπνιε), παξέρεηαη έλα (1) ππνρξεσηηθφ κάζεκα 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Αεηθνξία θαη Αεη-

θφξνο Αλάπηπμε».  

πλαθέο κάζεκα (νηθνινγίαο – πεξηβάιινληνο), παξέρεηαη έλα (1) κάζεκα σο επη-

ιεγφκελν: «Πεξηβαιινληηθά Θέκαηα θαη ε Γηδαζθαιία ηνπο». πλαθή καζήκαηα (θπ-

ζηθψλ επηζηεκψλ), παξέρνληαη έλα (1) ππνρξεσηηθφ θαη έλα (1) επηιεγφκελν. 

– ζην Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ 

(Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρφδνο), παξέρεηαη έλα (1) ππνρξεσηηθφ κάζεκα Πεξηβαι-

ινληηθήο Δθπαίδεπζεο: «Απφ ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Δθπαίδεπζε γηα 

ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε: δηαζηάζεηο εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ», δχν (2) επηιεγφκελα 

καζήκαηα: «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: κέζνδνη θαη εθαξκνγέο», «ρεδηαζκφο 

Πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο», θαη δχν (2) επηιεγφκελα καζήκαηα 

άκεζεο ζπζρέηηζεο: «Ο ξφινο ηεο γπλαίθαο ζηελ ηνπηθή Αεηθνξηθή Αλάπηπμε: δε-

κηνπξγηθνί δξφκνη ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ νηθνλνκία», «Σν Αεηθφξν ρνιείν». 

πλαθή καζήκαηα (θπζηθψλ επηζηεκψλ),  παξέρνληαη έλα (1) ππνρξεσηηθφ  ην νπνίν 

απνηειεί θαη ελφηεηα – κάζεκα ζηελ Πξαθηηθή άζθεζε  θαη δχν (2) επηιεγφκελα. 

– ζην Σκήκα Παηδαγσγηθφ Νεπηαγσγψλ (Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ), παξέρεηαη έλα 

(1) κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο σο επηιεγφκελν: «Πεξηβαιινληηθή Αγσ-

γή». 

πλαθή καζήκαηα (νηθνινγίαο – πεξηβάιινληνο), παξέρνληαη δχν (2) καζήκαηα σο 

επηιεγφκελα: «Ζζνινγία – Βηνινγία», «Ρχπαλζε Πεξηβάιινληνο». πλαθή καζήκαηα 

(θπζηθψλ επηζηεκψλ), παξέρνληαη έλα (1) ππνρξεσηηθφ θαη  ηέζζεξα (4) επηιεγφκελα. 

– ζην Σκήκα Παηδαγσγηθφ Νεπηαγσγψλ (Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Φιψ-

ξηλα), παξέρεηαη έλα (1) ππνρξεσηηθφ κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: «Δθ-

παίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία».  

                                                             
6
  Σν νπνίν δελ ζα δηδαρζεί ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016. 
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πλαθέο κάζεκα (νηθνινγίαο – πεξηβάιινληνο), παξέρεηαη έλα (1) κάζεκα σο επη-

ιεγφκελν: «Γηδαζθαιία Βηνινγηθψλ θαη Πεξηβαιινληηθψλ Δλλνηψλ». πλαθή κα-

ζήκαηα (θπζηθψλ επηζηεκψλ), παξέρνληαη έλα (1) ππνρξεσηηθφ  θαη  ηξία (3) επηιεγφ-

κελα. Δπίζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηεπξπκέλε Πξαθηηθή 

Άζθεζε» ε παξαθνινχζεζε δχν (2) ζρεηηθψλ καζεκάησλ ζε πεδίν πξαθηηθήο άζθε-

ζεο. 

– ζην Σκήκα Παηδαγσγηθφ Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο (Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, 

Βφινο), παξέρεηαη έλα (1) κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο σο επηιεγφκελν: 

«Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε».  

πλαθή καζήκαηα (πεξηβάιινληνο θαη θπζηθψλ επηζηεκψλ), παξέρνληαη έλα (1) κά-

ζεκα σο επηιεγφκελν: «Γξαζηεξηφηεηεο θαη Δθπαηδεπηηθφ Τιηθφ γηα ηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο θαη ην Πεξηβάιινλ» θαη έλα (1) κάζεκα σο ππνρξεσηηθφ. 

– ζην Σκήκα Παηδαγσγηθφ Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο (Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 

Ρέζπκλν), παξέρεηαη έλα (1) κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο σο επηιεγφκελν: 

«Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε». 

πλαθέο κάζεκα (νηθνινγίαο – πεξηβάιινληνο), παξέρεηαη έλα (1) κάζεκα σο επη-

ιεγφκελν: «Οηθνινγηθή Φπρνινγία». πλαθή καζήκαηα (θπζηθψλ επηζηεκψλ), πα-

ξέρνληαη έλα (1) ππνρξεσηηθφ  θαη  ηξία (3) επηιεγφκελα. 

– ζην Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Αζήλαο), 

παξέρεηαη έλα (1) κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο σο επηιεγφκελν: «Πεξη-

βαιινληηθή Αγσγή». 

πλαθέο κάζεκα (θπζηθψλ επηζηεκψλ), παξέρεηαη έλα (1) κάζεκα σο επηιεγφκελν. 

– ζην Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζα-

ινλίθεο), παξέρεηαη έλα (1) ππνρξεσηηθφ κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: 

«Πεξηβαιινληηθή Αγσγή». 

πλαθέο κάζεκα (θπζηθψλ επηζηεκψλ),  παξέρεηαη έλα (1) κάζεκα σο επηιεγφκελν. 

–  ζην Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο  (Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ησαλλίλσλ), 

παξέρεηαη έλα (1) ππνρξεσηηθφ κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: «Πεξηβαι-

ινληηθή Αγσγή». 

 

  Με βάζε ηα παξαπάλσ, γηα ηελ έληαμε καζεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, 

νηθνινγίαο – πεξηβάιινληνο, θαη θπζηθψλ επηζηεκψλ, ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

ησλ δψδεθα (12) Σκεκάησλ Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο – Νεπηαγσγψλ, ηζρχνπλ 

ζπγθεληξσηηθά ηα εμήο: 

α) ζρεηηθά κε ηελ έληαμε καζεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, πξνθχπηεη φηη 

απφ ηα δψδεθα (12) Σκήκαηα, κφλν έμη (6) Σκήκαηα παξέρνπλ κάζεκα Πεξηβαι-

ινληηθήο Δθπαίδεπζεο σο ππνρξεσηηθφ, απφ ηα έμη (6) απηά Σκήκαηα κφλν δχν (2) 

ηκήκαηα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη επηιεγφκελσλ καζεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο. ε κφλν έλα (1) Σκήκα δελ παξέρεηαη κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαί-

δεπζεο (βι. ππνζεκείσζε 6), ζε πέληε (5) Σκήκαηα παξέρεηαη κάζεκα Πεξηβαι-

ινληηθήο Δθπαίδεπζεο κφλν σο επηιεγφκελν. Μφλν δχν (2) Σκήκαηα εκθαλίδνληαη λα 

παξέρνπλ άλσ ηνπ ελφο καζήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 
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β) ζρεηηθά κε ηελ έληαμε καζεκάησλ (νηθνινγίαο – πεξηβάιινληνο), πξνθχπηεη φηη 

απφ ηα δψδεθα (12) Σκήκαηα, ηα επηά (7) Σκήκαηα παξέρνπλ ζρεηηθά καζήκαηα σο 

επηιεγφκελα, ελψ πέληε (5) Σκήκαηα δελ παξέρνπλ ζρεηηθά καζήκαηα. 

γ) ζρεηηθά κε ηελ έληαμε καζεκάησλ (θπζηθψλ επηζηεκψλ), πξνθχπηεη φηη απφ ηα 

δψδεθα (12) Σκήκαηα κφλν έλα (1) Σκήκα εκθαλίδεηαη λα κελ παξέρεη ζρεηηθφ κά-

ζεκα, ηα ππφινηπα Σκήκαηα εκθαλίδνπλ κηα πνηθηιία καζεκάησλ ππνρξεσηηθψλ ή 

επηιεγφκελσλ κε εμαίξεζε ηξία (3) Σκήκαηα πνπ παξέρνπλ κφλν έλα κάζεκα. 

    πλεπψο δηαπηζηψλεηαη φηη ζε έλα Σκήκα νη θνηηεηέο/-ηξηεο δελ έρνπλ θακία δπ-

λαηφηεηα λα ιάβνπλ κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (βι. ππνζεκείσζε 6), 

ελψ ζε πέληε Σκήκαηα νη θνηηεηέο/-ηξηεο έρνπλ ηέηνηα δπλαηφηεηα κφλν αλ ην 

επηιέμνπλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε δελ έρεη ελζσκαησζεί 

κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ζηα Σκήκαηα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο – Νεπηαγσγψλ (εμαη-

ξνπκέλσλ ησλ έμη Σκεκάησλ πνπ παξέρνπλ ζρεηηθά καζήκαηα σο ππνρξεσηηθά). 

Έκθαζε έρεη δνζεί ζηα καζήκαηα θπζηθψλ επηζηεκψλ (κε επηθξαηέζηεξν ην κάζεκα 

ηεο θπζηθήο), απφ ηα νπνία νη θνηηεηέο/-ηξηεο ιακβάλνπλ γλψζεηο ζρεηηθά κε 

θιάδνπο ησλ επηζηεκψλ απηψλ, ελψ θάπνηα απφ ηα ζπγγξάκκαηα πεξηέρνπλ αλα-

θνξέο θαη ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα. Δπίζεο ε Πξαθηηθή άζθεζε 

δίλεη δπλαηφηεηεο δηδαζθαιίαο ζρεηηθψλ καζεκάησλ θαη απφθηεζεο ζρεηηθήο εκπεη-

ξίαο ζηελ αλάπηπμε ηέηνησλ καζεκάησλ ζηελ πξάμε. 

    Γηα λα κπνξέζνπλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο –απξηαλνί εθπαηδεπηηθνί– λα πξνσζήζνπλ ηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, θαη εηδηθά ζηα λήπηα,            

–ειηθίεο πνπ δηεπθνιχλεηαη ε αλάπηπμε ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ππέξ ηνπ πε-

ξηβάιινληνο (βι. θεθάιαην 2.1.1)–, ζα πξέπεη νη θνηηεηέο/-ηξηεο λα έρνπλ πξν-

εηνηκαζηεί γη’ απηφ. 

Άξα θξίλεηαη απαξαίηεην:  

α) ηα έμη Σκήκαηα πνπ παξέρνπλ κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κφλν σο 

επηιεγφκελν, ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε ππνρξεσηηθφ (Σκήκα Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Παηδαγσγηθφ Νε-

πηαγσγψλ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη ηα Σκήκαηα Παηδαγσγηθψλ Πξνζρνιηθήο 

Δθπαίδεπζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ Θεζζαιίαο θαη  Κξήηεο). 

β) ηελ ελίζρπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ησλ ηξηψλ Σκεκάησλ Πξνζρνιηθήο 

Αγσγήο ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Αζήλαο, Θεζζαινλίθεο, Ησ-

αλλίλσλ), ηνπ Σκήκαηνο Παηδαγσγηθνχ Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο (Παλεπηζηήκην 

Θεζζαιίαο) θαη ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία 

(Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο) κε ζπλαθή καζήκαηα νηθνινγίαο – πεξηβάι-

ινληνο θαη θπζηθψλ επηζηεκψλ.  

 

 

 Σκήκαηα Παηδαγσγηθά Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

    Με βάζε ηνπο ηζρχνληεο Οδεγνχο πνπδψλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016
5
 

γηα ηα Σκήκαηα απηά, παξαηεξείηαη φηη: 
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– ζην Σκήκα Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην Αζήλαο), παξέρεηαη έλα (1) κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο σο 

επηιεγφκελν: «Πεξηβάιινλ: επηζηήκε θαη εθπαίδεπζε».  

πλαθή καζήκαηα (θπζηθψλ επηζηεκψλ), παξέρνληαη πέληε (5) ππνρξεσηηθά  εθ ησλ 

νπνίσλ ην έλα απνηειεί γλσζηηθφ αληηθείκελν γηα ηελ Πξαθηηθή άζθεζε, παξέρνληαη 

ηξία (3) ππνρξεσηηθήο επηινγήο εθ ησλ νπνίσλ ην έλα (1) είλαη απαξαηηήησο επηιε-

γφκελν θαη ηέζζεξα (4) επηιεγφκελα.  

– ζην Σκήκα Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην 

Θξάθεο, Αιεμαλδξνχπνιε), παξέρεηαη έλα (1) ππνρξεσηηθφ κάζεκα Πεξηβαιινληη-

θήο Δθπαίδεπζεο: «Πεξηβαιινληηθή Αγσγή» θαη έλα (1) κάζεκα σο επηιεγφκελν: 

«Δθαξκνγέο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε». 

πλαθή καζήκαηα (νηθνινγίαο – πεξηβάιινληνο), παξέρνληαη δχν (2) καζήκαηα σο 

επηιεγφκελα: «Οηθνινγία», «Θέκαηα Οηθνινγίαο – εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο». π-

λαθή καζήκαηα (θπζηθψλ επηζηεκψλ), παξέρνληαη ηέζζεξα (4) ππνρξεσηηθά θαη 

δεθαηξία (13) επηιεγφκελα. 

– ζην Σκήκα Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, 

Βφινο), δελ παξέρεηαη κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.  

πλαθή καζήκαηα (πεξηβάιινληνο, θπζηθψλ επηζηεκψλ), παξέρνληαη δχν (2) ππν-

ρξεσηηθά επηιεγφκελα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα (1) είλαη απαξαηηήησο επηιεγφκελν: 

«Έλλνηεο Δπηζηεκψλ ηεο Γεο θαη ε Γηδαθηηθή ηνπο», «Πεηξακαηηθή δηδαζθαιία Φπ-

ζηθψλ Δπηζηεκψλ». πλαθή καζήκαηα (θπζηθψλ επηζηεκψλ), παξέρνληαη δχν (2) 

ππνρξεσηηθά. 

 – ζην Σκήκα Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο), παξέρνληαη ηξία (3) καζήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο σο 

επηιεγφκελα: «Δθπαίδεπζε γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε θαη Βηψζηκν ρνιείν: Γηδα-

θηηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη ηξαηεγηθέο», «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ρνιηθφο 

Υψξνο», «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη Νέεο Σερλνινγίεο)». 

πλαθή καζήκαηα (νηθνινγίαο – πεξηβάιινληνο), παξέρεηαη έλα (1) κάζεκα σο ππν-

ρξεσηηθφ: «Φπζηθέο θαη Αλζξσπνγελείο Μεηαβνιέο ηνπ Γήηλνπ Πεξηβάιινληνο» θαη 

ηέζζεξα (4) καζήκαηα σο επηιεγφκελα: «Φπζηθή Γεσγξαθία θαη Πεξηβάιινλ», «χγ-

ρξνλα Δλεξγεηαθά Πξνβιήκαηα θαη Βηψζηκε Αλάπηπμε», «Νέεο Σερλνινγίεο θαη 

χγρξνλνη Πξνβιεκαηηζκνί», «Ζζηθή ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο». πλαθή 

καζήκαηα (θπζηθψλ επηζηεκψλ), παξέρνληαη ηέζζεξα (4) ππνρξεσηηθά θαη επηά (7) 

επηιεγφκελα. 

– ζην Σκήκα Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ), 

παξέρνληαη δχν (2) καζήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο σο επηιεγφκελα: «Πε-

ξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε – Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε», «Γηδαθηηθέο 

ηερληθέο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε». 

πλαθέο κάζεκα (νηθνινγίαο – πεξηβάιινληνο), παξέρεηαη έλα (1) κάζεκα σο ππν-

ρξεσηηθφ: «Πεξηβαιινληηθά Εεηήκαηα». πλαθή καζήκαηα (θπζηθψλ επηζηεκψλ),  

παξέρνληαη ηξία (3) ππνρξεσηηθά θαη ηέζζεξα (4) επηιεγφκελα. 

– ζην Σκήκα Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Παλεπηζηήκην Παηξψλ), δελ 

παξέρεηαη κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.  
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πλαθή καζήκαηα (θπζηθψλ επηζηεκψλ), παξέρνληαη έλα (1) ππνρξεσηηθφ θαη ηέζ-

ζεξα (4) επηιεγφκελα. 

– ζην Σκήκα Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ρέζπ-

κλν), παξέρνληαη έλα (1) ππνρξεσηηθφ κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: «Σε-

ρλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηε Βηψζηκε 

Αλάπηπμε»,  έλα  (1)  επηιεγφκελν κάζεκα: «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ην νπνίν 

ελδέρεηαη λα επηιερζεί σο ππνρξεσηηθφ απφ έλα ζχλνιν δψδεθα (12) καζεκάησλ 

(πεξηβάιινληνο θαη θπζηθψλ επηζηεκψλ) θαη έλα (1) επηιεγφκελν κάζεκα: «Γη-

δαθηηθή θαη Δθπαίδεπζε γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε».   

πλαθή καζήκαηα (θπζηθψλ επηζηεκψλ), παξέρνληαη δχν (2) ππνρξεσηηθά, δχν (2)  

ππνρξεσηηθά επηιεγφκελα (νηθνινγία – θπζηθψλ επηζηεκψλ) εθ ησλ νπνίσλ ην έλα 

(1) εμ απηψλ είλαη απαξαηηήησο επηιεγφκελν, ηξία (3) ππνρξεσηηθά επηιεγφκελα 

(θπζηθψλ επηζηεκψλ) εθ ησλ νπνίσλ ην έλα (1) εμ απηψλ είλαη απαξαηηήησο επη-

ιεγφκελν θαη ηα δψδεθα (12) πξναλαθεξζέληα επηιεγφκελα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα (1) 

εμ απηψλ είλαη απαξαηηήησο επηιεγφκελν. 

– ζην Σκήκα Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρφδνο), 

παξέρνληαη έλα (1) ππνρξεσηηθφ κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: «Σν ζεσ-

ξεηηθφ πιαίζην ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο», δχν (2) επηιεγφκελα καζήκαηα: 

«Γηδαθηηθέο ηερληθέο γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε», «ρεδηαζκφο Πξν-

γξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο» θαη έλα (1) επηιεγφκελν ζην πιαίζην ηεο 

Πξαθηηθήο άζθεζεο: «Δθαξκνζκέλε Γηδαθηηθή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο».   

πλαθέο κάζεκα (νηθνινγίαο – πεξηβάιινληνο), παξέρεηαη έλα (1) κάζεκα σο επη-

ιεγφκελν: «Πεξηβαιινληηθά Εεηήκαηα». πλαθή καζήκαηα (θπζηθψλ επηζηεκψλ), 

παξέρεηαη έλα (1) ππνρξεσηηθφ, δχν (2) ππνρξεσηηθά ζην πιαίζην ηεο Πξαθηηθήο 

άζθεζεο, έλα (1) επηιεγφκελν ζην πιαίζην ηεο Πξαθηηθήο άζθεζεο θαη έλα (1) 

κάζεκα σο επηιεγφκελν. 

– ζην Σκήκα Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μα-

θεδνλίαο, Φιψξηλα), παξέρνληαη έλα (1) ππνρξεσηηθφ κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο: «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε – Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία» θαη 

δχν (2) επηιεγφκελα καζήκαηα: «Δθαξκνγέο πξνγξακκάησλ γηα ηελ Αεηθνξία», 

«Αλάπηπμε Φεθηαθνχ Τιηθνχ ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε». 

πλαθέο  κάζεκα (νηθνινγίαο – πεξηβάιινληνο), παξέρεηαη  έλα (1) κάζεκα σο επη-

ιεγφκελν ζην πιαίζην Πξαθηηθήο άζθεζεο: «Γηδαθηηθή ηεο Μειέηεο Πεξηβάι-

ινληνο». πλαθή καζήκαηα (θπζηθψλ επηζηεκψλ), παξέρνληαη δχν (2) καζήκαηα σο 

ππνρξεσηηθά, ην έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ζην πιαίζην ηεο Πξαθηηθήο άζθεζεο θαη 

δχν (2) επηιεγφκελα. 

 

     Με βάζε ηα παξαπάλσ γηα ηελ έληαμε καζεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, 

νηθνινγίαο – πεξηβάιινληνο, θαη θπζηθψλ επηζηεκψλ, ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

ησλ ελλέα (9) Σκεκάησλ Παηδαγσγηθψλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηζρχνπλ ζπγθε-

ληξσηηθά ηα εμήο: 

α) ζρεηηθά κε ηελ έληαμε καζεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, πξνθχπηεη φηη 

απφ ηα ελλέα (9) Σκήκαηα, κφλν ηέζζεξα (4) Σκήκαηα παξέρνπλ κάζεκα Πεξηβαι-

ινληηθήο Δθπαίδεπζεο σο ππνρξεσηηθφ, ελψ δίλνπλ θαη ηε δπλαηφηεηα γηα επη-
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ιεγφκελα καζήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. ε δχν (2) Σκήκαηα δελ πα-

ξέρεηαη κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ζε ηξία (3) Σκήκαηα παξέρεηαη κά-

ζεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κφλν σο επηιεγφκελν. Μφλν πέληε (5) Σκήκαηα 

εκθαλίδνληαη λα παξέρνπλ άλσ ηνπ ελφο καζήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

β) ζρεηηθά κε ηελ έληαμε καζεκάησλ (νηθνινγίαο – πεξηβάιινληνο), πξνθχπηεη φηη 

απφ ηα ελλέα (9) Σκήκαηα, ηα επηά (7) παξέρνπλ ζρεηηθά καζήκαηα σο επηιεγφκελα, 

ελψ δχν (2) Σκήκαηα δελ παξέρνπλ ζρεηηθά καζήκαηα. 

γ) ζρεηηθά κε ηελ έληαμε καζεκάησλ (θπζηθψλ επηζηεκψλ), πξνθχπηεη φηη θαη ηα 

ελλέα (9) Σκήκαηα εκθαλίδνπλ κηα πνηθηιία καζεκάησλ ππνρξεσηηθψλ ή επηιε-

γφκελσλ. 

    πλεπψο δηαπηζηψλεηαη φηη ζε δχν Σκήκαηα νη θνηηεηέο/-ηξηεο δελ έρνπλ θακία 

δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ελψ ζε ηξία Σκήκαηα 

νη θνηηεηέο/-ηξηεο έρνπλ ηέηνηα δπλαηφηεηα κφλν αλ ην επηιέμνπλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη 

ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε δελ έρεη ελζσκαησζεί κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ζηα Σκή-

καηα Παηδαγσγηθψλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (εμαηξνπκέλσλ ησλ ηεζζάξσλ ηκε-

κάησλ πνπ παξέρνπλ ζρεηηθά καζήκαηα σο ππνρξεσηηθά). Έκθαζε έρεη δνζεί ζηα 

καζήκαηα θπζηθψλ επηζηεκψλ (κε επηθξαηέζηεξν ην κάζεκα ηεο θπζηθήο), απφ ηα 

νπνία νη θνηηεηέο/-ηξηεο ιακβάλνπλ γλψζεηο ζρεηηθά κε θιάδνπο ησλ επηζηεκψλ 

απηψλ, ελψ θάπνηα απφ ηα ζπγγξάκκαηα πεξηέρνπλ αλαθνξέο θαη ζε πεξηβαιινληηθά 

ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα. Δπίζεο ε Πξαθηηθή άζθεζε δίλεη δπλαηφηεηεο δηδαζθαιίαο 

ζρεηηθψλ καζεκάησλ θαη απφθηεζεο ζρεηηθήο εκπεηξίαο ζηελ αλάπηπμε ηέηνησλ κα-

ζεκάησλ ζηελ πξάμε. 

    Γηα λα κπνξέζνπλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο –απξηαλνί εθπαηδεπηηθνί– λα πξνσζήζνπλ ηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, ηδηαίηεξα ζε απηήλ ηε βαζ-

κίδα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ πην εχθνια πεξηβαιινληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, θαη νη ειηθίεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ είλαη ηέηνηεο, πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

αλάπηπμε ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο, ζα πξέπεη νη θνη-

ηεηέο/-ηξηεο λα έρνπλ πξνεηνηκαζηεί γηα απηφ. 

Άξα θξίλεηαη απαξαίηεην: 

α) λα εληάμνπλ ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπο κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαί-

δεπζεο ηα δχν Σκήκαηα Παηδαγσγηθψλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ δελ παξέρνπλ 

ζρεηηθφ κάζεκα (Παλεπηζηήκηα Θεζζαιίαο θαη Παηξψλ), ην Σκήκα ηνπ Παηδαγσγη-

θνχ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο πνπ παξέρεη έλα επηιεγφκελν 

κάζεκα ζα πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε ππνρξεσηηθφ, θαη ηα Σκήκαηα Παηδαγσγηθψλ 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ Θεζζαινλίθεο θαη Ησαλλίλσλ πνπ πα-

ξέρνπλ παξαπάλσ ηνπ ελφο επηιεγφκελνπ ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ έλα εμ απηψλ λα 

κεηαηξαπεί ζε ππνρξεσηηθφ. 

β) ηελ ελίζρπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ησλ δχν Σκεκάησλ Παηδαγσγηθψλ Γε-

κνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Παλεπηζηήκηα Θεζζαιίαο θαη Παηξψλ) κε ζπλαθή καζήκαηα 

νηθνινγίαο – πεξηβάιινληνο θαη θπζηθψλ επηζηεκψλ.  
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 Παηδαγσγηθφ Δηδηθήο Αγσγήο (Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Βφινο) 

 

    Με βάζε ηνλ ηζρχνληα Οδεγφ πνπδψλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016
7
  γηα ην 

Σκήκα απηφ, παξαηεξείηαη φηη παξέρνληαη δχν (2) καζήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαί-

δεπζεο σο επηιεγφκελα: «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε», «Δθαξκνγέο ζηελ Πεξηβαι-

ινληηθή Δθπαίδεπζε». 

πλαθή καζήκαηα (νηθνινγίαο, πεξηβάιινληνο), παξέρνληαη έλα (1) ππνρξεσηηθφ: 

«Γεληθέο Αξρέο Οηθνινγίαο» θαη έλα (1) επηιεγφκελν: «Κνηλσλία θαη Πεξηβάιινλ». 

πλαθή καζήκαηα (θπζηθψλ επηζηεκψλ), παξέρνληαη έλα (1) ππνρξεσηηθφ θαη ηξία 

(3) επηιεγφκελα. 

 

    Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη έρνπλ εληαρζεί καζήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθ-

παίδεπζεο ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ελ ιφγσ Σκήκαηνο σο επηιεγφκελα. Κξί-

λεηαη απαξαίηεην λα κεηαηξαπεί  ηνπιάρηζηνλ έλα εμ απηψλ ζε ππνρξεσηηθφ. 

εκεηψλεηαη φηη νη απξηαλνί εθπαηδεπηηθνί απηνχ ηνπ ηκήκαηνο, ζα θιεζνχλ λα πξν-

σζήζνπλ ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, ζε καζεηέο/-

ηξηεο κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο, ρσξίο ηα άηνκα απηά λα απνθιείνληαη απφ ηελ πεξη-

ξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, θαη ηδηαίηεξα απφ ηηο βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη 

βαζηθφ κέξνο ηεο κεζνδνινγίαο ηεο, θαη παξέρνπλ ζεκαληηθά νθέιε ζηελ ςπρν-

ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε εηδηθά ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απηψλ.  

 

 

– ρνιέο Ννκηθήο 

    Με βάζε ηνπο ηζρχνληεο Οδεγνχο πνπδψλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016
5 

γηα ηηο ρνιέο απηέο, παξαηεξείηαη φηη: 

 

– ζηε ρνιή Ννκηθήο (Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο), παξέρν-

ληαη ηξία (3) καζήκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ: «Γίθαην Πεξηβάιινληνο», «Υσξν-

ηαμηθφ θαη Πνιενδνκηθφ Γίθαην», «Γηεζλέο θαη Δπξσπατθφ Γίθαην Πεξηβάιινληνο» 

ηα νπνία είλαη επηιεγφκελα. 

–   ζηε ρνιή Ννκηθήο (Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο), παξέρνληαη ηξία 

(3) καζήκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ: «Δπξσπατθή θαη Γηεζλήο Πεξηβαιινληηθή 

Γηαθπβέξλεζε», «Γίθαην Κηεκαηνινγίνπ Οξηδφληηα – θάζεηε ηδηνθηεζία», «Γίθαην 

πεξηβάιινληνο ρσξνηαμηθφ – πνιενδνκηθφ» ηα νπνία είλαη επηιεγφκελα. 

–  ζηε ρνιή Ννκηθήο (Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Κνκνηελή), παξέρεηαη  

έλα (1) κάζεκα ζρεηηθφ κε ην πεξηβάιινλ: «Γίθαην Πεξηβάιινληνο» σο επηιεγφκελν. 

 

    Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη δελ παξέρεηαη κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαί-

δεπζεο, ελψ θαη απηά πνπ παξέρνληαη θαη ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ην πεξηβάιινλ 

θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ, είλαη επηιεγφκελα. πλεπψο νη θνηηεηέο/-ηξηεο αλ δελ επη-

                                                             
7
 πσο πξνθχπηεη απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο, 

(γηα αλαθνξά ζηα πιήξε ζηνηρεία ηεο πεγήο γηα ην ηκήκα, βι. ηηο Πεγέο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο). 
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ιέμνπλ θάπνην κάζεκα απφ απηά, δελ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εκβαζχλνπλ ζε 

δεηήκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Άξα κε βάζε ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ πεξί ηεο ζεκαζίαο 

έληαμεο καζήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ησλ ελ 

ιφγσ ρνιψλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε έληαμε ζρεηηθνχ καζήκαηνο, θαη ζθφπηκε ε κε-

ηαηξνπή ελφο ή πεξηζζνηέξσλ επηιεγφκελσλ καζεκάησλ πνπ ήδε παξέρνληαη, ζε 

ππνρξεσηηθά. 

 

 

– Σκήκαηα Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη Δλεκέξσζεο 

    Με βάζε ηνπο ηζρχνληεο Οδεγνχο πνπδψλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016
5 

γηα ηα Σκήκαηα απηά, παξαηεξείηαη φηη: 

 

– ζην Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Δζληθφ θαη 

Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο), δελ παξέρεηαη κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο  Δθ-

παίδεπζεο, ην κάζεκα φκσο: «Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά – Γηαρείξηζε»  ην νπνίν είλαη 

επηιεγφκελν, πεξηέρεη αλαθνξέο γηα ζέκαηα δηάζσζεο νηθηζηηθήο, αξρηηεθηνληθήο 

παξάδνζεο θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

– ζην Σκήκα Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνχ (Πάληεην Παλεπηζηήκην), δελ 

παξέρεηαη κάζεκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ην κάζεκα φκσο: «Κνηλσληθά Εε-

ηήκαηα θαη Δπηρεηξεκαηηθή Τπεπζπλφηεηα» ην νπνίν είλαη επηιεγφκελν, πεξηέρεη 

αλαθνξέο γηα ζέκαηα ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ ζηελ νηθνλνκία, ζηελ θνηλσλία, ζην 

πεξηβάιινλ, ζηηο πφιεηο θαη ζηε δσή ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη ζηελ εηαηξηθή θνηλσληθή 

επζχλε. Δπίζεο ην κάζεκα: «Νέεο Καηαλαισηηθέο Σάζεηο» ην νπνίν είλαη επηιε-

γφκελν,  αλ θαη εζηηάδεη ζε κεζφδνπο επηθνηλσλίαο θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ κεηαμχ 

παξαγσγψλ – θαηαλαισηψλ δίλεη δπλαηφηεηεο ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/-ηξηεο λα δνπλ ηελ 

εμειηθηηθή πνξεία ηεο θαηαλάισζεο θαη ην αληίθηππφ ηεο ζηελ θνηλσλία. Σέινο ην 

κάζεκα: «Γηεζλέο Αλζξσπηζηηθφ Γίθαην» ην νπνίν είλαη επηιεγφκελν, αλ θαη ε 

ζεκαηνινγία ηνπ  έρεη θχξηα αλαθνξά ζηηο έλνπιεο ζπξξάμεηο, αλαιχεηαη θαη ην ζέκα 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

– ζην Σκήκα Γεκνζηνγξαθίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο (Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο), δηδάζθεηαη ην κάζεκα: «Πεξηβαιινληηθή Γεκνζην-

γξαθία» ην νπνίν είλαη επηιεγφκελν, ε ζεκαηνινγία ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη ηφζν ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, φζν θαη ζηε δεκνζηνγξαθηθή θά-

ιπςή ηνπο, αμηνζεκείσην είλαη φηη ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη θαη 

εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζε νηθνηφπνπο. 

 

    Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη κφλν ην Σκήκα Γεκνζηνγξαθίαο θαη Μέζσλ 

Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο, έρεη εληάμεη κάζεκα πνπ 

πεξηέρεη ζπλνιηθή ζεψξεζε γηα ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ. Σα άιια δπν Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αζήλαο θαη ηνπ Παληείνπ 

πεξηέρνπλ κεκνλσκέλεο πεξηβαιινληηθέο αλαθνξέο ζηα σο άλσ αλαθεξφκελα κα-

ζήκαηα. Μεηνλέθηεκα φκσο είλαη φηη ηα καζήκαηα απηά είλαη επηιεγφκελα, ζπλεπψο 
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αλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο δελ επηιέμνπλ ηα ελ ιφγσ καζήκαηα, δελ ζα έρνπλ ηε δπλα-

ηφηεηα λα εκβαζχλνπλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη πξνζηαζίαο ηνπ. 

Άξα κε βάζε ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ πεξί ηεο ζεκαζίαο 

έληαμεο καζήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ησλ ελ 

ιφγσ Σκεκάησλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε έληαμε ζρεηηθνχ καζήκαηνο, ελψ γηα ην 

Σκήκα ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο ην ζρεηηθφ κάζεκα ζα πξέπεη λα κεηα-

ηξαπεί ζε ππνρξεσηηθφ. 
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3.   Με ηππηθή θαη άηππε  Πεξηβαιινληηθή  Δθπαίδεπζε 

 

    ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα έγηλε αλαθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηβαιινληηθήο  

Δθπαίδεπζεο ζην ρψξν θπξίσο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, θαη αλαιχζεθαλ βαζηθέο  

αδπλακίεο ηεο παξερφκελεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. κσο ε Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε, αλαπηχζζεηαη θαη ζην ρψξν ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο. 

 

    πσο αλαθέξεηαη ζηε Υάξηα ηνπ Βειηγξαδίνπ (UNESCO-UNEP, 1976), ε ηππηθή 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε αθνξά ηελ Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηην-

βάζκηα Δθπαίδεπζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη κεηεθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ πνπ έρνπλ αληηθείκελν ην πεξηβάιινλ. Ζ κε ηππηθή Πεξη-

βαιινληηθή Δθπαίδεπζε αθνξά ηνπο λένπο θαη ηνπο ελήιηθεο, αηνκηθά ή ζπιινγηθά 

θαη άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ είηε εηδηθά είηε γεληθφηεξα κε ην 

πεξηβάιινλ (βι. θεθάιαην Δ Υάξηαο). 

πσο αλαθέξεη ε Σζακπνχθνπ-θαλαβή (2004α), ε κε ηππηθή Πεξηβαιινληηθή  Δθ-

παίδεπζε κπνξεί λα παξέρεηαη απφ θπβεξλεηηθνχο θνξείο, κε θπβεξλεηηθέο νξ-

γαλψζεηο, απφ ηα Μ.Μ.Δ., απφ ηδξχκαηα, θ.ν.θ. ρεηηθά κε ηελ άηππε Πεξηβαι-

ινληηθή Δθπαίδεπζε εμειίζζεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, ππεξ-

βαίλεη ηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ πεξηιακβάλνληαο νπνηαδήπνηε δηάρπζε 

πιεξνθνξίαο θαη γλψζεο κέζσ ησλ θνηλσληθψλ επαθψλ, ησλ Μ.Μ.Δ., ησλ βηβιην-

ζεθψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 

    Απφ ηελ παξαπάλσ ζχληνκε πεξηγξαθή γηα ηηο κνξθέο ηεο εθπαίδεπζεο νη νπνίεο 

αθνξνχλ θαη ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη δηάθνξεο 

κνξθέο κπνξνχλ λα ζπλδπάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα ζπλππάξρνπλ. Αθφκε γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, 

έρεη ζπγθεθξηκέλν θνηλφ ζην νπνίν ζηνρεχεη λα εθπαηδεχζεη πεξηβαιινληηθά, έρεη 

δηάξθεηα θαη παξνπζηάδεηαη σο θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία κε δνκεκέλν ηξφπν θαη σο 

επί ην πιείζηνλ κε ππνρξεσηηθή ηελ παξνπζία ηνπ αηφκνπ. Αληίζεηα νη άιιεο δχν 

κνξθέο ηεο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα απνζθνπνχλ πην πνιχ ζηελ πεξηβαιινληηθή 

ελεκέξσζε, κπνξεί λα απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο θαη ε ζπκκεηνρή επα-

θίεηαη νπζηαζηηθά ζηε ζέιεζε ηνπ αηφκνπ.  

 

    Με βάζε ηα παξαπάλσ, δηαθαίλεηαη ε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο ηεο Πεξηβαιινληη-

θήο Δθπαίδεπζεο ζην ρψξν ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

φπνπ κπνξεί λα έρεη εθηαηηθφ θαη εληαηηθφ ραξαθηήξα. Σα ζρνιηθά ρξφληα είλαη θξί-

ζηκα ρξφληα θαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ «θαιιηέξγεηα» πεξηβαιινληηθήο 

ζπλείδεζεο, κεηά ην πέξαο ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο νη φπνηεο πξνζιακβάλνπζεο πε-

ξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ησλ πνιηηψλ, πξνέξρνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ην ρψξν 

ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο.  

Αλ ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή δελ εζηηάζεη νπζησδψο ζηελ παξνρή πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο, θαη δελ δηαθαίλνληαη ηάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ζην 

καζεηηθφ πιεζπζκφ, ηίζεηαη ελ ακθηβφισ ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ε νπζηαζηηθή δξα-
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ζηεξηνπνίεζε ηνπ πνιίηε θαηά ηελ ελήιηθε δσή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάι-

ινληνο (βι. Μειέηε πεξίπησζεο θεθ. 1.1). 

 

    ε απηφ ην ζεκείν φκσο επηζεκαίλεηαη, φηη ε ειιεληθή πνιηηεία ζα πξέπεη λα δείμεη 

ηε δένπζα πξνζνρή θαη ζηελ παξνρή πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο κε 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο ζην επξχ θνηλφ. Μεγάιν ηκήκα ηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνχ δελ 

έρεη ιάβεη πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπ θνίηεζεο 

κε ηε κνξθή πνπ απηή αλαπηχζζεηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’70 θαη κεηά, δειαδή έηε 

θαηά ηα νπνία κέζσ ησλ δηεζλψλ δηαζθέςεσλ θαη ζπλεδξίσλ θαζνξίζζεθαλ νη 

ζηφρνη, ζθνπνί ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, αιιά θπξίσο νη εθπαηδεπηηθνί 

κέζνδνη αλάπηπμήο ηεο (ζπλεξγαηηθή, ελεξγεηηθή, βησκαηηθή κάζεζε, θ.η.ι.), νη 

νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη απ-

μάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. εκεηψλνληαο φηη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

εηζήρζε επίζεκα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ην 1990 ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

θαη ην 1991 ζηελ Πξσηνβάζκηα, δειαδή 26 πεξίπνπ ρξφληα πξηλ, ηφηε πξνθχπηεη φηη 

κφλν ην ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο λεαξήο ελειηθίσζεο 

έρεη ιάβεη θαηά ηα ζρνιηθά έηε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε κε ηε κνξθή θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ κέζσ ησλ δηεζλψλ δηαζθέςεσλ θαη ζπλεδξίσλ, 

ζπλππνινγίδνληαο βέβαηα θαη ηηο αδπλακίεο αλάπηπμήο ηεο ζην ειιεληθφ εθπαη-

δεπηηθφ ζχζηεκα, φπσο απηέο δηαηππψζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. 

Βέβαηα φπσο αλαθέξεη ε Παπαδεκεηξίνπ (2006), ε ζχλδεζε πεξηβάιινληνο θαη 

εθπαίδεπζεο ζην ειιεληθφ ζρνιείν εκθαλίδεηαη απφ ην 1913 κε ηελ εηζαγσγή ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Παηξηδνγλσζίαο, ελψ ην 1964 έγηλε πξνζπάζεηα γηα αλαλέσζε ηεο 

ζχλδεζεο πεξηβάιινληνο θαη εθπαίδεπζεο απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, πξν-

ζπάζεηα πνπ δελ νινθιεξψζεθε ιφγσ ηεο δηθηαηνξίαο. ρεηηθά κε ηηο πξνζπάζεηεο 

γηα ηελ εηζαγσγή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

απηέο μεθηλνχλ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, θαη κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ’80 νη φπνηεο πξσηνβνπιίεο αθνξνχζαλ κφλν ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 

ελψ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε νη πξψηεο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο πεξηβαι-

ινληηθήο εθπαίδεπζεο μεθηλνχλ ην 1982 κε ηελ εηζαγσγή ηνπ καζήκαηνο Μειέηε 

Πεξηβάιινληνο ζην Γεκνηηθφ. 

    Με βάζε ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη φηη πξηλ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 ηα 

ζρνιηθά βηβιία θαη νη δξαζηεξηφηεηεο παξείραλ/ζπλέβαιαλ λαη κελ ζηελ πεξη-

βαιινληηθή πιεξνθφξεζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, φκσο ην ηφηε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

δελ έδηλε δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο παηδείαο, ελψ απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’70 θαη κέρξη ην 1990, νη φπνηεο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ηεο Πεξη-

βαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, είραλ απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ απεπζχλνληαλ 

ζε φιε ηε καζεηηθή – εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. 

    πλεπψο κεγάιν ηκήκα ηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνχ δελ έρεη ιάβεη πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε θαηά ηα ζρνιηθά έηε κε ηε κνξθή πνπ απηή αλαπηχζζεηαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη είλαη πεξηβαιινληη-

θά αλεθπαίδεπην ή φηη αδηαθνξεί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ρεηηθέο 
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έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ δείρλνπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ πιε-

ζπζκνχ, παξαηεξείηαη φκσο φηη ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπκκεηε-

ρφλησλ ζηηο έξεπλεο, είλαη ζε επίπεδν πξνζέζεσλ θαη ζε παζεηηθέο ελέξγεηεο πξν-

ζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο π.ρ. αλαθχθισζε. κσο ε επαηζζεηνπνίεζε, ζα πξέπεη 

λα κεηνπζηψλεηαη ζε δξάζε, θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, γηα ηελ νπζηαζηηθή πξν-

ζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θάηη ηέηνην φκσο δελ θαίλεηαη λα πξνθχπηεη απφ ηα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα. 

Υαξαθηεξηζηηθά είλαη θάπνηα απφ ηα επξήκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ειιήλσλ πνιηηψλ, 

ζηελ πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ
1
: 

 

– ζηελ εξψηεζε: Θα ιέγαηε όηη εζείο πξνζσπηθά θαηαβάιεηε πξνζπάζεηα γηα λα 

πξνζηαηέςεηε ηε βηνπνηθηιόηεηα θαη ηε θύζε; 

– απαληνχλ: κε 15% λαη, ην θάλεηε 

                    κε 37% λαη, αιιά ζα ζέιαηε λα θάλεηε αθόκα πεξηζζόηεξα 

                   κε 36% όρη, επεηδή δελ μέξεηε ηη λα θάλεηε 

                  κε 11% όρη, γηα άιινπο ιόγνπο 

                 κε 1% δελ γλσξίδσ 

 

ε πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ
2
, ζε εξψηεζε γηα ην αλ νη πνιίηεο, ε 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ην θξάηνο απηφ ην δηάζηεκα θάλνπλ παξά πνιιά, φζα 

πξέπεη ή δελ θάλνπλ αξθεηά γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, νη εξσηψκελνη 

απαληνχλ: 

 

– γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο κε 69% όηη δελ θάλνπλ αξθεηά 

                                               κε 3% όηη θάλνπλ πάξα πνιιά 

                                              κε 28% θάλνπλ όζα πξέπεη 

– γηα ηελ πόιε ή ην ρσξηό ηνπο κε 73% όηη δελ θάλεη αξθεηά 

                                                 κε 2% όηη θάλεη πάξα πνιιά 

                                                κε 24% θάλεη όζα πξέπεη 

                                               κε 1% δελ γλσξίδνπλ 

– γηα ηελ πεξηθέξεηά ηνπο κε 77% όηη δελ θάλεη αξθεηά 

                                        κε 1% όηη θάλεη πάξα πνιιά 

                                       κε 20% θάλεη όζα πξέπεη 

                                      κε 2% δελ γλσξίδνπλ 

– γηα ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε κε 91% όηη δελ θάλεη αξθεηά 

                                                             
1
 Έξεπλα ηεο European Commission (2015) κε ηε κέζνδν πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζην δηάζηεκα 

30/05/2015 – 08/06/2015 γηα ηε ζηάζε ειιήλσλ πνιηηψλ έλαληη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο (Special 

Eurobarometer 436). 

 
2
 Έξεπλα ηεο European Commission (2014) κε ηε κέζνδν πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζην δηάζηεκα 

26/04/2014 – 05/05/2014 γηα ηε ζηάζε ειιήλσλ πνιηηψλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ (Special 

Eurobarometer 416). 
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                                                  κε 1% όηη θάλεη πάξα πνιιά 

                                                 κε 7% θάλεη όζα πξέπεη 

                                                κε 1% δελ γλσξίδνπλ 

 

    Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ, πξνθχπηεη φηη νη πνιίηεο δελ 

ζπκκεηέρνπλ κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ν αξηζκφο 

ζπκκεηνρήο είλαη κηθξφο, αιιά θαη ε πνιηηεία δελ θαίλεηαη λα δξαζηεξηνπνηείηαη γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

    ην ζεκείν απηφ επηζεκαίλνληαη νη εθπαηδεπηηθέο πξνεθηάζεηο νη νπνίεο πξν-

θχπηνπλ, ζπγθεθξηκέλα απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη φηη πνζνζηφ 36% ησλ 

πνιηηψλ δελ μέξεη ηη πξέπεη λα θάλεη γηα λα πξνζηαηέςεη ην πεξηβάιινλ θαη πνζνζηφ 

37% ζα ήζειε λα θάλεη πεξηζζφηεξα. Απηά ηα δπν επξήκαηα ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο, θαη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θαη πεξηβαι-

ινληηθή πνιηηηθή. Οπζηαζηηθά απφ απηά ηα δπν επξήκαηα πξνθχπηεη ε αλεπάξθεηα 

ηεο παξερνκέλεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα αλαθχνληαη 

δχν πξνβιεκαηηθέο:  

α) φηη ην 36% ησλ πνιηηψλ, δελ έρνπλ ιάβεη ηελ θαηάιιειε πεξηβαιινληηθή εθπαί-

δεπζε ζε παξειζφληα ρξφλν κέζσ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο (π.ρ. ζρνιείν), θαη βέβαηα 

δελ ιακβάλεη θαη ζηνλ παξφληα κέζσ ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, έηζη ψζηε λα 

γλσξίδνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ γηα λα πξνζηαηέςνπλ ην πεξηβάιινλ. 

β) φηη ην 37% ησλ πνιηηψλ, ελδερνκέλσο ζα δξαζηεξηνπνηνχληαλ πεξεηαίξσ, εάλ ε 

πνιηηεία  ηνπο  παξείρε  δπλαηφηεηεο  θαη  πξνυπνζέζεηο  πνπ  ζα  ηνπο  δηεπθφιπλαλ/ 

παξαθηλνχζαλ. 

    εκεηψλεηαη φηη ην 36% θαη 37% ησλ πνιηηψλ δελ θαίλνληαη αδηάθνξνη σο πξνο ην 

λα δξάζνπλ ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο, δεδνκέλνπ φηη δειψλνπλ ηε ζέιεζή ηνπο. 

Παξάιιεια εθπαηδεπηηθέο πξνεθηάζεηο πξνθχπηνπλ θαη απφ ηε κε δξαζηεξηνπνίεζε 

ηεο πνιηηείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζεκεηψλνληαο φκσο φηη ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε πνιηηεία δελ είλαη γεληθή – αθεξεκέλε έλλνηα, ζηελ νπζία 

ηζρχεη φηη πνιίηεο νη νπνίνη ηε δεδνκέλε ζηηγκή θαηέρνπλ πνιηηηθά αμηψκαηα, δελ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπκπεξηθνξά ε νπνία σο 

έλα βαζκφ είλαη εμεγήζηκε, δεδνκέλνπ φηη θαη απηνί δελ έρνπλ ιάβεη πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε κε βάζε ηα σο άλσ αλαθεξφκελα. 

  

    εκεηψλεηαη φηη ε πνιηηεία εθθξάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο – κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο κέζσ θνξέσλ δηνίθεζεο επηθνξηηζκέλσλ κε 

απηφ ην ζθνπφ (βι. άξζξν 3 ηνπ Ν. 3879/2010), θαζψο θαη κε θνξείο πνπ έρνπλ ζηνπο 

ζθνπνχο ιεηηνπξγίαο ηνπο ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο/ελεκέξσζεο, βέβαηα –θαη εηδηθά 

φζνλ αθνξά ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε– παξακέλεη δεηνχκελν θαηά πφζνλ 

πξνσζνχληαη ζρεηηθέο ελέξγεηεο, αλ γίλνληαη κε θαηάιιειν ηξφπν, δηάξθεηα, ζπ-

ρλφηεηα, αλ αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο πνιίηεο, ελψ δεηνχκελν παξακέλεη ε αμηνπηζηία 

ηεο πνιηηείαο ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηέο ηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

αθνχ ην φπνην ελδηαθέξνλ ηεο γηα παξνρή εθπαίδεπζεο/ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ, 

έξρεηαη ζε αληίζεζε θάπνηεο θνξέο κε ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζεί (βι. θεθάιαηα 1 

θαη 1.1). 



134 
 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ην άξζξν 6 παξ. 1 θαη παξ. 2 πεξ. γ ηνπ Ν. 3879/2010 ε 

Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο έρεη σο απνζηνιή 

λα ζρεδηάδεη ηε δεκφζηα πνιηηηθή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, λα εθπνλεί εζληθφ πξφ-

γξακκα, λα δηακνξθψλεη ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη λα 

επνπηεχεη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

Οη Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο έρνπλ σο αξκνδηφηεηα ηελ εμεηδίθεπζε θαη θαηάξηηζε 

πξνγξακκάησλ, πξνο ππνζηήξημε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ζην πιαίζην ησλ θαηεπ-

ζχλζεσλ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (βι. άξζξν 186 παξ. ΗΗ ηνκέαο 

Ζ πεξ. 1 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη άξζξν 7 παξ. 1 ηνπ Ν. 3879/2010). πσο κάιηζηα 

πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 186 παξ. ΗΗ ηνκέαο Ζ πεξ. 3 ηνπ Ν. 3852/2010 νη Πε-

ξηθέξεηεο έρνπλ σο αξκνδηφηεηα ηελ εθπφλεζε θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ ηα νπνία 

αθνξνχλ θαη ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

Οη Γήκνη έρνπλ σο αξκνδηφηεηα ηελ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο ζην 

πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ, θαζψο θαη ηελ 

ίδξπζε Κέληξσλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Κ.Γ.Β.Μ.) (βι. άξζξν 75 παξ. Η ηνκέαο ζη΄  

πεξ. 13 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 94 παξ. 4 ηνπ Ν. 

3852/2010 θαη άξζξν 8 ηνπ Ν. 3879/2010). πσο κάιηζηα πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 8 

παξ. 1 πεξ. β θαη παξ. 4 πεξ. γ ηνπ Ν. 3879/2010 ηα ηνπηθά πξνγξάκκαηα Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο πνπ θαηαξηίδνπλ νη Γήκνη δχλαηαη λα πεξηιακβάλνπλ δξάζεηο επηκφξ-

θσζεο ελειίθσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Γή-

κσλ είλαη θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ησλ Κ.Π.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

Αθφκε, ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζε θεληξηθφ 

θαη απνθεληξσκέλν επίπεδν έρνπλ ζηνπο ζθνπνχο ιεηηνπξγίαο ηνπο ηελ παξαγσγή 

πιηθνχ, ηελ ελεκέξσζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο πξν-

θχπηεη απφ ζρεηηθή λνκνζεζία (π.ρ. ε Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο 

Γαζψλ θαη Αγξνπεξηβάιινληνο ηνπ Τ.ΠΔ.Κ.Α. βάζεη ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 1 ηνπ Ν. 

998/1979 θαη ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 7 ηνπ Ν. 3208/2003, νη Φνξείο Γηαρείξηζεο Πξν-

ζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. δ ηνπ Ν. 2742/1999, ην 

Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ. βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 πεξ. δ ηνπ Ν. 4115/2013).  

 

    Δλψ ινηπφλ απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε πνιηηεία έρεη αλαπηχμεη δνκέο κέζσ 

ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνσζεζεί ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, θαη είλαη γλσζηφ 

φηη εθπνλνχληαη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, ελεκέξσζεο θαη δξάζεσλ, παξαηεξείηαη 

φηη ηα κέζα θαη νη ηξφπνη επηθνηλσλίαο αμηνπνηνχληαη κε απνζπαζκαηηθφ, πεξη-

ζηαζηαθφ ηξφπν. Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη δεκηνπξγνχληαη δεηήκαηα θαηά πφζνλ 

κέζσ απηνχ ηνπ ηξφπνπ, κπνξεί λα επηηεπρζεί πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

πνιηηψλ θαη παξαθίλεζε ζε δξάζε. 

 

    ην ζεκείν απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζε έλα παξάδεηγκα πνπ δείρλεη ηνλ απφζπα-

ζκαηηθφ/πεξηζηαζηαθφ ραξαθηήξα πνπ κπνξεί λα ιάβεη ε αλάπηπμε ηεο Πεξηβαι-

ινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ελψ παξαθάησ 

πξνηείλνληαη ζρεηηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ θαιχηεξε πξνψζεζή ηεο. 

 



135 
 

    ε πξφζθαηε πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο κέζσ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Νέαο Γεληάο (Γ.Γ.Γ.Β.Μ.Ν.Γ.) θαη ηνπ Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ. πξνο 

ηνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο (ΤΠ.Π.Δ.Θ., 2016), γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Γε-

ληθήο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα ζηα Κ.Γ.Β.Μ. ησλ Γήκσλ, θαη 

πεξηιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα εζληθήο θαη ηνπηθήο εκβέιεηαο –κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

είλαη θαη ε θαηεχζπλζε: «Πνηφηεηα δσήο – Πεξηβάιινλ»–, παξαηεξνχληαη νη εμήο 

αδπλακίεο:  

– ε ζπκκεηνρή ησλ Γήκσλ είλαη πξναηξεηηθή. 

– πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, είλαη ε ίδξπζε Κ.Γ.Β.Μ. 

απφ ηνπο Γήκνπο. 

– νη Γήκνη επηιέγνπλ κεηαμχ ησλ ζεκαηηθψλ πνπ πξνηείλνληαη.  

 

    Γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, φηη δελ είλαη εμαζθαιηζκέλε ε 

παξνρή πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο πνιίηεο, επίζεο αθφκε θαη αλ θάπνηνη 

απφ ηνπο Γήκνπο αλαπηχμνπλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα ή άιια απφ κφλνη ηνπο, δελ γλσ-

ξίδνπκε θαηά πφζνλ ζα ζπκκεηάζρνπλ νη πνιίηεο, δεδνκέλνπ φηη απηά αλαπηχζζνληαη 

ζε θαζνξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν. 

    Δίλαη πξνθαλέο φηη ηέηνηα πξνγξάκκαηα, ζαθψο θαη ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη 

θαη λα πξνσζνχληαη, ηφζν απφ ηνπο Γήκνπο, φζν θαη απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη 

θνξείο ζρεηηδφκελνπο κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ εθπαίδεπζε. εκεηψλεηαη φκσο φηη 

ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη κε θαηάιιειν ηξφπν (βι. θαη αξρή θεθαιαίνπ 2.3 γηα ηε 

ζηαζεξή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλά-

πηπμεο θαη Σξνθίκσλ), ελψ ε πνιηηεία ζα πξέπεη λα εζηηάζεη πξσηίζησο ζηελ αμην-

πνίεζε εθείλσλ ησλ κέζσλ θαη ηξφπσλ παξνρήο εθπαίδεπζεο/ελεκέξσζεο, ηα νπνία 

ζα απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο λα ιάβεη ην θνηλφ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, θαη ζα ην 

παξαθηλνχλ ζε ζπκκεηνρή. 

 

ην ζεκείν απηφ πξνηείλνληαη νξηζκέλα απφ ηα κέζα θαζψο θαη ηξφπνπο επηθνη-

λσλίαο πνπ ζα πξέπεη θαηά πξνηεξαηφηεηα λα αμηνπνηήζεη ε πνιηηεία ζην πιαίζην ηεο 

κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο: 

– Αμηνπνίεζε ησλ δεκφζησλ ξαδηνηειενπηηθψλ κέζσλ γηα ηελ παξαγσγή θαη πξν-

βνιή ηαηληψλ, δεκνζηνγξαθηθψλ ζπδεηήζεσλ, θάιπςε επηζηεκνληθψλ νκηιηψλ, κε-

λπκάησλ επαηζζεηνπνίεζεο.
3
 Ζ αλάπηπμε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο θαη 

                                                             
3
 Παξαηεξείηαη φηη νη ξαδηνηειενπηηθέο εθπνκπέο πεξηβαιινληηθνχ πεξηερνκέλνπ, βξίζθνληαη ζην 

πεξηζψξην ηνπ ηειενπηηθνχ/ξαδηνθσληθνχ δηαηηζέκελνπ ρξφλνπ ησλ ζηαζκψλ. εκεηψλεηαη φκσο, φηη 

ζην άξζξν 21 παξ. 3 ηνπ Ν. 998/1979 αλαθέξεηαη φηη ηα ξαδηνηειενπηηθά κέζα ππνρξενχληαη λα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ εθπνκπέο ζρεηηθέο κε ηελ αλάπηπμε θαη πξνζηαζία ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο ζην 

εβδνκαδηαίν πξφγξακκα ηνπο. Δίλαη εκθαλέο φηη θάηη ηέηνην δελ πξαγκαηνπνηείηαη, έηζη νη φπνηεο 

εθπνκπέο πεξηβαιινληηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη κελπκάησλ επαηζζεηνπνίεζεο, εκθαλίδνληαη κε πεξη-

ζηαζηαθφ ηξφπν. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη «ελεξγνπνίεζε» ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ ή/θαη 

λνκνζεηηθή ξχζκηζε κε αλαθνξά ζηελ θάιπςε/πξνβνιή δηάθνξσλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ θαη 

κελπκάησλ επαηζζεηνπνίεζεο, ηα νπνία ζα κεηαδίδνληαη ζε ηαθηηθή βάζε. 
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ςπραγσγίαο ζα πξέπεη λα είλαη δηαθφξσλ κνξθψλ έηζη ψζηε λα θαιχπηεη θάζε ειη-

θηαθή νκάδα θαζψο θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
4
 

– Αμηνπνίεζε δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, θνξέσλ, δεκφζησλ επη-

ρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ, θ.η.ι., γηα πξνβνιή κελπκάησλ επαηζζεηνπνίεζεο θαηά ηνλ 

ίδην ηξφπν παξνπζίαζεο κε απηά ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ κέζσλ. 

– Αμηνπνίεζε δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ (θπξίσο πεξη-

βαιινληηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα), γηα παξνρή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

αιιά θαη ελεκέξσζε ζε ζεκαηηθέο ηνπ πεξηβάιινληνο.
5
 

– Παξαγσγή έληππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ πξνο δηαλνκή ηνπ, ζε δεκφζηεο ππε-

ξεζίεο, δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζε εκθαλείο 

εηδηθέο ζήθεο/ζέζεηο εληχπσλ, γηα ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ. 

– Σνπνζέηεζε ηειενπηηθψλ νζνλψλ ζε επηιεγκέλνπο δεκφζηνπο ρψξνπο, γηα ηελ 

πξνβνιή πεξηβαιινληηθψλ κελπκάησλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο. 

– Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζπκκεηνρηθψλ δξάζεσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, κε έκθαζε 

ζηελ παξψζεζε ηνπ θνηλνχ γηα ζπκκεηνρή, δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

απηψλ ησλ δξάζεσλ θαη αλάδεημε ηεο αμίαο ηνπο γηα ηελ πεξηνρή. 

 

                                                             
4  Έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζε πξνβνιή ηαηληψλ, ληνθηκαληέξ θαζψο ε ζέαζε είλαη πην επράξηζηε, 

πηζαλψο πην εχιεπηε απφ ην επξχ θνηλφ, θαη άξα κε απμεκέλεο πηζαλφηεηεο παξαθνινχζεζήο ηνπο. 

Έκθαζε επίζεο ζα πξέπεη λα δνζεί θαη ζηελ πξνβνιή ηειενπηηθψλ (θαη ξαδηνθσληθψλ) κελπκάησλ 

επαηζζεηνπνίεζεο πνπ ζα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ πξσηνηππία, θπξίσο φκσο ζα πξέπεη λα πξν-

βάιινληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα θάπνησλ κελψλ ηνπ έηνπο 

φπσο γίλεηαη ζπλήζσο π.ρ. πξνβνιή κελπκάησλ θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν απφ ηελ Τπεξεζία 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. Σα κελχκαηα απηά είλαη 

ηδηαηηέξσο ρξήζηκα, αθνχ ιφγσ ηεο ζχληνκεο δηάξθεηάο ηνπο κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ δηάθνξα γεληθά ή 

επίθαηξα ζέκαηα γηα ην πεξηβάιινλ κε ελαιιαγή ηεο ζεκαηνινγίαο, ελψ είλαη απμεκέλεο νη πηζα-

λφηεηεο παξαθνινχζεζήο ηνπο, εηδηθά φηαλ ε ζπρλφηεηα πξνβνιήο ηνπο είλαη ζε ηαθηηθή βάζε. 

 
5
 ηελ πεξίπησζε απηή κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα/πξνβιήκαηα πνπ ζα απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο, 

θαη πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο ζε δηάθνξα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ή αθφκε θαη ζε έλα ζχλνιν νξζψλ 

πξαθηηθψλ θαζεκεξηλήο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ζα απεπζχλνληαη ζην επξχ θνηλφ. Γειαδή 

ζε κηα εθπαίδεπζε/ελεκέξσζε εθιατθεπκέλνπ ηχπνπ θαη εχιεπησλ αλαθνξψλ. 

εκεηψλεηαη φηη ζε ζρεηηθνχο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο π.ρ. πεξηβαιινληηθψλ ππεξεζηψλ Γήκσλ, Πε-

ξηθεξεηψλ, Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ε πιεην-

ςεθία ησλ αλαξηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ αθνξνχλ ζέκαηα λνκνζεζίαο, δηνηθεηηθά έγγξαθα, επηζηε-

κνληθά άξζξα. 

Ζ αλάγθε γηα χπαξμε απινπζηεπκέλεο θαη ζπγθξνηεκέλεο παξνρήο πιεξνθφξεζεο, πξνθχπηεη θαη απφ 

ηα πξφζθαηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ (2014)
2
 φπνπ νη εξσηψκελνη απαληνχλ κε 

πνζνζηφ 44% φηη απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, 

είλαη ε παξνρή πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Δπίζεο αλαθέξνπλ φηη ζηε-

ξνχληαη πιεξνθφξεζεο θπξίσο ζηελ επίδξαζε ζηελ πγεία ρεκηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θαζε-

κεξηλά πξντφληα (49%), κφιπλζε λεξνχ (37%), κφιπλζε νθεηιφκελε ζηε γεσξγία (36%), εμάληιεζε 

θπζηθψλ πφξσλ (35%), εμάπισζε επηβιαβψλ θαη ρσξνθαηαθηεηηθψλ εηδψλ (35%), ελψ απφ ηελ 

έξεπλα ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ (2015)
1
 πξνθχπηεη φηη ην 55% ησλ εξσηψκελσλ δελ έρεη αθνχζεη πνηέ 

γηα ην δίθηπν Natura 2000. 
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    πλεπψο αλ ζέινπκε σο θνηλσλία λα δνχκε απηά απνηειέζκαηα πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, αλαινγηδφκελνη φηη κεγάιν ηκήκα ηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνχ δελ έρεη 

ιάβεη νπζηαζηηθή πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε φπσο πξναλαθέξζεθε, θαζψο επίζεο 

φηη κε ηηο επηινγέο ηνπ ζπλδηακνξθψλεη ην πεξηβάιινλ πνπ ζα θιεξνλνκήζνπλ νη 

επφκελεο γελεέο, ηφηε ε πνιηηεία ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη κέζα θαη ηξφπνπο επη-

θνηλσλίαο ζην πιαίζην ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, φρη κε πεξηζηαζηαθφ/απν-

ζπαζκαηηθφ ηξφπν φπσο γίλεηαη κέρξη ζήκεξα, αιιά κε ζπληνληζκέλν, ζπζηεκαηηθφ  

θαη δηαξθή.  

Οπζηαζηηθά ε πξφηαζε απηή πξνζηδηάδεη πεξηζζφηεξν ζε ηππηθή εθπαίδεπζε, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο πξφθεηηαη πεξί κηαο ελδηάκεζεο θαηάζηαζεο, δεδνκέλνπ φηη ην 

θνηλφ δελ ππνρξεψλεηαη πξνο παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκάησλ/δξάζεσλ, φκσο ε 

πνιηηεία παξέρεη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, κέζσ ελφο 

ζπληνληζκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ, θαιχπηνληαο ηφζν ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ γηα 

πεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε, θαζψο επίζεο κέζσ απηνχ ηνπ ηξφπνπ 

γλσζηνπνηεί ζηνπο πνιίηεο ζηφρνπο θαη επηδηψμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξη-

βάιινληνο.  

Δπηζεκαίλνληαο αθφκε φηη ν ζρεδηαζκφο αλάπηπμεο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαί-

δεπζεο ζην πιαίζην ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, δελ είλαη κηα εχθνιε ππφζεζε, 

θαζφηη απεπζπλφκαζηε (θαη) ζε ελήιηθεο πνιίηεο, θαη σο γλσζηφλ απφ ηελ επηζηήκε 

ηεο ςπρνινγίαο ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ελήιηθα είλαη ελ πνιινίο δηακνξθσκέλε, απηφ 

πξαθηηθά λαη κελ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη σξηκφηεηα ζθέςεο, αιιά απφ ηελ άιιε 

πιεπξά κπνξεί λα ζεκαίλεη παγησκέλεο αληηιήςεηο. εκεηψλεηαη –απφ πξνζσπηθή 

παξαηήξεζε/εκπεηξία– φηη είλαη δχζθνιε ε κεηαζηξνθή αληηιήςεσλ ελήιηθσλ 

πνιηηψλ ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε αλάιεςε δξάζεο, εηδηθά φηαλ ε χπαξμε ελφο 

πεξηβαιινληηθνχ ζέκαηνο/πξνβιήκαηνο ζρεηίδεηαη  κε ην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ. 

 

    Ζ πνιηηεία εθηφο απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ πξέπεη λα δείμεη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κε 

ηππηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ην επξχ θνηλφ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλα-

πηχρζεθαλ παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα εζηηάζεη θαη ζε έλα αθφκε θξίζηκν παξάγνληα 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηφο είλαη ε παξνρή πεξηβαιινληηθήο εθ-

παίδεπζεο, ζηνπο/ζηηο ππαιιήινπο πνπ απαζρνινχληαη ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη 

θνξείο κε αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ζηνπο/ζηηο 

αηξεηνχο/-εο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

 

    Δίλαη γλσζηφ φηη ζηνπο/ζηηο ππαιιήινπο δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ κε 

αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ, παξέρνληαη πξνγξάκκαηα επηκφξ-

θσζεο πάλσ ζε ζεκαηηθέο ηνπ πεξηβάιινληνο, απηά ηα πξνγξάκκαηα αθνξνχλ θπξίσο 

ηελ ελεκέξσζε/επηκφξθσζε λενδηνξηδφκελσλ ππαιιήισλ, επηκφξθσζε ζε λέα 

αληηθείκελα/πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, ελψ ε ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ 

ζε απηά δελ έρεη πάληα ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα (ηππηθή, κε ηππηθή εθπαίδεπζε). 

Δίλαη επίζεο γλσζηφ φηη νη ππάιιεινη δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ κε αληη-

θείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ, είλαη επηθνξηηζκέλνη/-εο κε ηελ πξν-

ζηαζία ηνπ,  φκσο θάπνηνη εμ απηψλ δελ εκθαλίδνπλ ηελ αλάινγε ζπκπεξηθνξά. Έηζη 

παξαηεξνχληαη ελέξγεηεο/επηινγέο πνπ δεκηψλνπλ ή ελδέρεηαη λα δεκηψζνπλ ην πε-
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ξηβάιινλ, θαηλφκελα αδηαθνξίαο, απνδνρή πνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα εμππεξέηεζε 

δηαθφξσλ ζπκθεξφλησλ, θαη θαηλφκελα δσξνδνθίαο. Δίλαη πξνθαλέο φηη απηέο νη 

ζπκπεξηθνξέο έρνπλ αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ, ελψ ζέηνπλ ελ ακθηβφισ ηε δηάζεζε 

δξαζηεξηνπνίεζεο/ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

    Γηα λα πεξηνξηζηνχλ ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο, πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε  πξν-

γξακκάησλ/εκεξίδσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ πεξη-

βαιινληηθή ζπλείδεζε θαη ην πςειφ αίζζεκα επζχλεο. Σέηνηα πξνγξάκκαηα/εκε-

ξίδεο πνπ ζα εκπεξηέρνπλ αλαθνξέο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή, θαηαδεηθλχνληαο 

ζηνπο/ζηηο ζπκκεηέρνληεο/-νπζεο ηηο εζηθέο πξνεθηάζεηο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, ηε 

ζεκαζία ησλ ελεξγεηψλ ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζην πεξηβάιινλ, ζα ζπκ-

βάιινπλ ζεηηθά. Δίλαη δε πξνθαλέο φηη ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ πεξην-

δηθφηεηα, έηζη ψζηε λα «θαιιηεξγεζεί» ζηνπο/ζηηο ζπκκεηέρνληεο/-νπζεο ε πεξη-

βαιινληηθή ζπλείδεζε. 

Δπίζεο θξίλεηαη ζθφπηκν ηέηνηνπ είδνπο εθπαίδεπζε/ελεκέξσζε, λα επεθηείλεηαη θαη 

ζε ππαιιήινπο άιισλ επηζηεκνληθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη εηδηθνηήησλ θαζψο θαη ζε 

δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο πνπ εξγάδνληαη ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο/θνξείο κε αληη-

θείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ. Ο ζηφρνο απηήο ηεο εθπαίδεπζεο/ελε-

κέξσζεο θαη άιισλ εηδηθνηήησλ κηαο ππεξεζίαο, είλαη λα ππνζηεξίμνπλ θαιχηεξα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο, φρη κφλν ζην πιαίζην κηαο «κεραληζηηθήο αληίιεςεο» 

δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ, αιιά ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ λα αληηιεθζνχλ φηη απν-

ηεινχλ καδί κε ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο επηζηήκνλεο ηνπ πεξηβάιινληνο, κέξνο κηαο 

πξνζπάζεηαο, πνπ γίλεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Σελ πινπνίεζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ θαη νη ήδε πθη-

ζηάκελνη θνξείο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ππαιιήισλ 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, δειαδή ην Δζληθφ Κέληξν 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) κέζσ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπη-

κφξθσζεο (ΗΝ.ΔΠ.) θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δνκήο ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε 

(Π.ΗΝ.ΔΠ.Θ.), θαζψο θαη κέζσ ησλ Απηνηειψλ Σκεκάησλ Δθπαίδεπζεο (Α.Σ.Δ.) πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηηο επηά Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηεο ρψξαο. 

 

    Ηδηαίηεξεο επίζεο ζεκαζίαο θξίλεηαη ε παξνρή πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο 

ζηνπο/ζηηο αηξεηνχο/-εο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Σα άηνκα απηά πξνηείλνπλ πε-

ξηβαιινληηθά έξγα θαη δξάζεηο, ζέηνπλ ζηφρνπο, ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα πεξηβαι-

ινληηθά ζέκαηα ηνπηθνχ ραξαθηήξα, θαινχληαη λα πάξνπλ ζέζε κεηαμχ βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ αιιά πνιιέο θνξέο θαη κεηαμχ αληηθξνπφκελσλ επηζηεκνληθψλ απφςεσλ 

(βι. Μειέηε πεξίπησζεο θεθ. 1.1, ππνζεκείσζε 5 θεθ. 2.1.2, ππνζεκείσζε 6 απηνχ 

ηνπ θεθαιαίνπ). Αθφκε ζεκεηψλεηαη –απφ πξνζσπηθή παξαηήξεζε/εκπεηξία–, φηη ε 

κεηαζηξνθή αληηιήςεσλ ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο, είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε φηαλ έλα 

πεξηβαιινληηθφ ζέκα/πξφβιεκα έρεη λα θάλεη κε πξνζσπηθέο επηδηψμεηο, πξνβνιή θαη 

δηάθνξα είδνπο ζπκθέξνληα. 

    Ζ ζεκαζία φκσο ηνπ λα έρνπλ ή λα απνθηήζνπλ πεξηβαιινληηθή παηδεία νη αη-

ξεηνί/-εο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, δελ έγθεηηαη κφλν ζην γεγνλφο ηεο απνθπγήο 

πεξηβαιινληηθά επηδήκησλ πνιηηηθψλ, αιιά θαη ζην φηη έρνληαο αληηιεθζεί ηε ζε-

καζία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζα πξνσζήζνπλ ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθ-
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παίδεπζε θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, αλαπηχζζνληαο πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο/ελε-

κέξσζεο ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ζπκκεηνρηθέο δξάζεηο ζηελ πξνζπάζεηα επαηζζε-

ηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ, θαη νπζηαζηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπο. 

Δίλαη δε ακθίβνιν θαηά πφζνλ αηξεηνί/-εο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πνπ δελ δηα-

θξίλνληαη απφ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ή αθφκε έρνπλ ζην ελεξγεηηθφ ηνπο 

πεξηβαιινληηθά επηδήκηεο πνιηηηθέο, ζα ζειήζνπλ λα αλαπηχμνπλ πξνγξάκκαηα Πε-

ξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ελψ απφ ηελ άιιε κεξηά αλ αλέπηπζζαλ ηέηνηα πξν-

γξάκκαηα ζα ήηαλ ζρήκα νμχκσξν, ελψ επίζεο ε θίλεζε απηή ζα ζπλνδεπφηαλ θαη 

απφ ζρεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ απφ πιεπξάο ησλ πνιηηψλ γηα ην λφεκα ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο, αθνχ δελ ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο πνπ ζα ιάκβαλαλ, ζε 

πξνβιήκαηα ηνπηθνχ επηπέδνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ ζεκαηηθνχ πεδίνπ «πιινγηθέο Πεξηβαι-

ινληηθέο Γξάζεηο» πνπ πξνζθέξεηαη κέζσ ησλ Κ.Γ.Β.Μ., θαη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ 

νη Γήκνη πξνο πινπνίεζε. Πξφθεηηαη πεξί ελφο πεδίνπ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη 

ζεκαζία, αθνχ αλάκεζα ζηνπο ζθνπνχο ηνπ πεδίνπ απηνχ φπσο αλαθέξεη ν Αιεμάθεο 

(2013), είλαη νη εθπαηδεπφκελνη λα είλαη εηο ζέζηλ λα ζρεδηάδνπλ, λα ππνθηλνχλ θαη λα 

ππνζηεξίδνπλ κνξθέο ζπιινγηθήο πεξηβαιινληηθήο δξάζεο. εκεηψλεηαη φηη ε ζπ-

λεηδεηή επηινγή απηνχ ηνπ πεδίνπ απφ ηνπο Γήκνπο, δείρλεη θαη ην πςειφ επίπεδν 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζήο ηνπο, αθνχ νπζηαζηηθά επηιέγνληαο ην πεδίν 

απηφ, απνζθνπνχλ λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο πνιίηεο ηνπο ζε ζπιινγηθέο δξάζεηο πεξη-

βαιινληηθνχ πεξηερνκέλνπ, ηαπηνρξφλσο φκσο είλαη έηνηκνη λα δερζνχλ θαη θξηηηθή, 

θαζψο θαη δηακαξηπξίεο απφ ηνπο πνιίηεο, γηα πνιηηηθέο ελέξγεηεο ηεο Γηνίθεζεο πνπ 

δεκηψλνπλ ην πεξηβάιινλ. 

    πλεπψο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθ-

παίδεπζεο γηα ηνπο/ηηο αηξεηνχο/-εο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πεξηνδηθφηεηα, ζα αθνξνχλ ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζε δηάθνξα 

ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ «θαιιηέξγεηα» πεξηβαι-

ινληηθήο ζπλείδεζεο. Σέηνηα πξνγξάκκαηα/εκεξίδεο πνπ ζα εκπεξηέρνπλ αλαθνξέο 

ζηελ Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή, θαηαδεηθλχνληαο ζηνπο/ζηηο ζπκκεηέρνληεο/-νπζεο ηηο 

εζηθέο πξνεθηάζεηο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, ηε ζεκαζία ησλ ελεξγεηψλ ηνπο ζην θνη-

λσληθφ ζχλνιν θαη ζην πεξηβάιινλ, ζα ζπκβάιινπλ ζεηηθά. 

ηελ πινπνίεζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ εθηφο απφ ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ κνλάδεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ σο άλσ, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ε Έλσζε Πεξηθεξεηψλ Διιάδαο 

(ΔΝ.Π.Δ.), ε Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο (Κ.Δ.Γ.Δ.), νη Πεξηθεξεηαθέο Δλψ-

ζεηο  Γήκσλ (Π.Δ.Γ.), νη νπνίεο έρνπλ –κεηαμχ άιισλ– ζηνπο ζθνπνχο ίδξπζήο ηνπο 

ηελ ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε ησλ αηξεηψλ. Δπίζεο ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε έρεη 

ζηε δηάζεζή ηεο ππνζηεξηθηηθνχο θνξείο κε πνιηηηθή/επηζηεκνληθή ζχλζεζε, φπσο: 

ην Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Η.Σ.Α.), ε Πιεξνθφξεζε – Δπηκφξθσζε – 

Σνπηθή Αλάπηπμε (Π.Δ.Σ.Α. Α.Δ.), ε Διιεληθή Δηαηξία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη 
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Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ.), νη νπνίνη παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθή, επηζηεκνληθή 

θαη ηερληθή  ππνζηήξημε.
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 Δπηζεκαίλεηαη φκσο, φηη θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ θνξέσλ απηψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

πνπ εθπαηδεχνπλ, ελεκεξψλνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ, ηφζν ηνπο/ηηο ππαιιήινπο ηεο ηνπηθήο απηφ-

δηνίθεζεο, φζν θαη ηνπο/ηηο αηξεηνχο/-εο, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ παηδεία. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α., φπνπ ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν (http://web3. 

eetaa.gr/eetaa_gr/eetaa_gr.html) αλαθέξεηαη φηη: «Σν Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. απφηε-

ιείηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο κε πινχζηα εκπεηξία ζε ζέκαηα […] θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

[…] πεξηβάιινληνο», ζεκεηψλεηαη φκσο φηη ζην ζέκα ηεο αλάπιαζεο ελφο ηκήκαηνο ηνπ παξαιηαθνχ 

κεηψπνπ ηνπ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ – Δπξσζηίλεο θαηά ην έηνο 2013, δελ παξείραλ ηε δένπζα επη-

ζηεκνληθή ππνζηήξημε, νχηε έδεημαλ θαη ηελ αλάινγε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη επαηζζεην-

πνίεζε, παξά ηηο εθθιήζεηο πνιηηψλ, δίλνληαο νπζηαζηηθά ζηήξημε, ζε έλα έξγν παξάλνκν θαη πε-

ξηβαιινληηθά επηδήκην, ην νπνίν ηειηθά δηεθφπε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ζην νπνίν είραλ 

θαηαθχγεη πνιίηεο. 
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4.   Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε. 

Εεηήκαηα Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο – Πεξηβαιινληηθήο Ζζηθήο ζηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ε Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή σο βαζηθή 

ζπληζηώζα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο            

 

    ε απηφ ην θεθάιαην εμεηάδνληαη νη πξνβιεκαηηθέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επη-

ρεηξνχκελε κεηεμέιημε/ελζσκάησζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε Δθπαί-

δεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, αλαιχνληαο, ζπζρεηίδνληαο, δεηήκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ Αεηθφξν/Βηψζηκε Αλάπηπμε θαη ηελ Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή ζηελ Πεξηβαιινληη-

θή Δθπαίδεπζε.       

    πλνπηηθά ηα πην βαζηθά ζηάδηα ζην ηζηνξηθφ ηεο αλάπηπμεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, έρνπλ σο εμήο: 

1970 –  πξψηε Γηεζλήο πλάληεζε Δξγαζίαο ζηε Νεβάδα ησλ Ζ.Π.Α. κε ζέκα «Πε-

ξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηα ρνιηθά Πξνγξάκκαηα» (ππφ ηελ αηγίδα ηεο 

IUCN θαη ηεο UNESCO) - θαζηεξψζεθε ζην δηεζλέο ιεμηιφγην θαη δηα-

ηππψζεθε ν πξψηνο νξηζκφο γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. (βι. 

IUCN, 1970). 

1972 – Γηαθπβεξλεηηθή Γηάζθεςε ηεο ηνθρφικεο κε ζέκα «ην Πεξηβάιινλ ηνπ 

Αλζξψπνπ» (ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΟΖΔ) - αλαγλσξίδεηαη γηα πξψηε θνξά ε 

ζεκαζία ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξη-

βαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ε αλάγθε πξνψζεζήο ηεο. (βι. Αξρή 19 θαη 

χζηαζε 96 ηεο «Γηαθήξπμεο γηα ην Πεξηβάιινλ ηνπ Αλζξψπνπ» - UN, 

1973). 

1975 – Γηεζλέο πλέδξην ηνπ Βειηγξαδίνπ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

(νξγαλψζεθε απφ ηελ UNESCO ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ UNEP) - απνηέιεζκα 

ησλ εξγαζηψλ ήηαλ ε δηαθήξπμε γλσζηή σο «Υάξηα ηνπ Βειηγξαδίνπ», πνπ 

απνηειεί ζεκειηψδεο θείκελν γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. (βι. 

UNESCO-UNEP, 1976). 

1977 – πξψηε Γηαθπβεξλεηηθή Γηάζθεςε ηεο Σηθιίδαο γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε (νξγαλψζεθε απφ ηελ UNESCO  ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ UNEP) 

- απνηέιεζκα ησλ εξγαζηψλ ήηαλ ε «Γηαθήξπμε ηεο Σηθιίδαο», (γλσζηή θαη 

σο «Γηαθήξπμε γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε»), πνπ απνηειεί ζε-

κειηψδεο θείκελν γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. (βι. UNESCO, 

1978). 

1980  –   ζπλεξγαζία κεηαμχ IUCN, UNEP, WWF κε ηε δηαηχπσζε θεηκέλνπ ππφ ηνλ 

ηίηιν  «World Conservation Strategy» - αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο θαη ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ επίηεπμή ηεο. (βι. IUCN, 

UNEP, WWF, 1980). 



142 
 

1987  –  Γηεζλέο πλέδξην ηεο Μφζραο κε ζέκα «Γηεζλήο ηξαηεγηθή γηα Γξάζε ζηνλ 

ηνκέα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο» (νξγαλψζεθε 

απφ ηελ UNESCO  ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ UNEP) - αλαθνξά ζηε ζχλδεζε 

ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε (βι. Μέξνο 

Γεχηεξν παξ. 59 ηεο Γηεζλνχο ηξαηεγηθήο - UNESCO-UNEP, 1988). 

1987 – ε WCED δεκνζηεχεη θείκελν ππφ ηνλ ηίηιν «Our Common Future» - δηα-

ηππψλεηαη νξηζκφο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε (βι. ζειίδα 43 ηνπ θεηκέλνπ 

απηνχ - WCED, 1987), νξηζκφο πνπ γλσξίδεη απήρεζε ζε δηεζλέο επίπεδν.  

1992 – Γηεζλήο Γηάζθεςε ζην Ρίν ηεο Βξαδηιίαο κε ζέκα «Πεξηβάιινλ θαη Αλά-

πηπμε» (ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΟΖΔ) - ζπληάζζεηαη ε «Agenda 21» σο ν 

βαζηθφο νδεγφο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο κε αλαθνξά ζηε ζεκαζία ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο (βι. Κεθάιαην 36 

ηεο «Agenda 21»). (βι. UN Sustainable Development, 1992). 

1997  – Γηεζλήο Γηάζθεςε ζηε Θεζζαινλίθε γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε κε 

ζέκα «Πεξηβάιινλ θαη Κνηλσλία: Δθπαίδεπζε θαη Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ 

Πνιηηψλ γηα ηελ Αεηθνξία» (νξγαλψζεθε απφ ηελ UNESCO θαη ηελ 

Διιεληθή Κπβέξλεζε) - απνηέιεζκα ησλ εξγαζηψλ ήηαλ ε «Γηαθήξπμε ηεο 

Θεζζαινλίθεο» κε αλαθνξά φηη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: «έρεη επίζεο 

αζρνιεζεί κε ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία. Απηφ ηεο επηηξέπεη λα 

αλαθέξεηαη θαη σο εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία.» (βι. 

Δπαλαβεβαίσζε Νν. 11 ηεο Γηαθήξπμεο). (βι. UNESCO, 1997). 

2002  –  χλνδνο Κνξπθήο ζην Γηνράλεζκπνπξγθ γηα ηελ «Αεηθφξν Αλάπηπμε»  (ππφ 

ηελ αηγίδα ηνπ ΟΖΔ) - πξνψζεζε ηεο «Agenda 21» θαη ζχζηαζε πξνο ηε 

Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ λα αθηεξψζεη ηε δεθαεηία 2005-2014 ζηελ 

Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (βι. ζειίδα 72 ζηελ Αλαθνξά ηεο 

πλφδνπ). (βι. UN, 2002). 

2002  – ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ κε ςήθηζκά ηεο  απνθαζίδεη ηελ αλαθήξπμε 

ηεο δεθαεηίαο 2005-2014 σο ηε «Γεθαεηία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» μεθηλψληαο απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 

ηνπ 2005, κε ηελ UNESCO λα νξίδεηαη σο αξκφδην φξγαλν γηα ηελ πξν-

ψζεζή ηεο. (βι. UN General Assembly, 2003).  

2005 – ε UNESCO ζπληάζζεη ρέδην γηα ηε δεθαεηία 2005-2014 (βι. UNESCO, 

2005), θαη ε UNECE παξάιιεια πηνζεηεί ηε «ηξαηεγηθή γηα ηελ Δθπαί-

δεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» θείκελν ην νπνίν ε εθπφλεζή ηνπ είρε 

πξνηαζεί απφ ην 2003 ζε Τπνπξγηθή Γηάζθεςε (βι. UN Economic and 

Social Council-UNECE, 2005). 

2005  –  Γηεζλέο  πλέδξην ζηελ Αζήλα γηα ηελ «Δπίζεκε έλαξμε ηεο δεθαεηίαο  ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ζηε 

Μεζφγεην» (δηνξγαλψζεθε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο Διιάδαο κε ηελ 
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ππνζηήξημε ηνπ ηηαιηθνχ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο, ηνπ 

UNEP/Μεζνγεηαθφ Πξφγξακκα Γξάζεο θαη ηνπ Μεζνγεηαθνχ Γξαθείνπ 

Πιεξνθφξεζεο γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Πνιηηηζκφ θαη ηελ Αεηθφξν Αλά-

πηπμε, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηεο UNESCO θαη ηεο 

UNECE) - θηλεηνπνίεζε ρσξψλ ηεο Μεζνγείνπ γηα ηελ θαιχηεξε αλάπηπμε 

ηεο «Γεθαεηίαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» θαη ηε 

ζχλδεζή ηεο κε ηε «ηξαηεγηθή ηεο UNECE» θαη ηε «Μεζνγεηαθή ηξα-

ηεγηθή γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» θαζψο θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ελφο 

ζρεδίνπ γηα ηε «Μεζνγεηαθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεη-

θφξν Αλάπηπμε». (βι. MEdIES, 2005). 

 

2007 – Γηεζλήο  Γηάζθεςε ζην Αρκεληακπάλη ηεο Ηλδίαο γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε (νξγαλψζεθε απφ ηελ UNESCO-UNEVOC ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ UNESCO, ηνλ UNEP θαη ηελ Κπβέξλεζε ηεο Ηλδίαο) - απνηέιεζκα ησλ 

εξγαζηψλ ήηαλ ε «Γηαθήξπμε ηνπ Αρκεληακπάλη» θαη ην θείκελν ησλ π-

ζηάζεσλ ζηα νπνία γίλεηαη αλαθνξά γηα ηε ζπκβνιή/ζηήξημε ηεο Πεξηβαι-

ινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. (βι. 

UNESCO-UNEVOC, 2007). 

 

2012  – Παγθφζκηα Γηάζθεςε ζην Ρίν ηεο Βξαδηιίαο γηα ηελ «Αεηθφξν Αλάπηπμε, 

(Ρίν+20)», (ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΟΖΔ) - πξνεηνηκαζία ελφο ζρεδίνπ (Αηδέληα) 

γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα κεηά ην 2015, πξνψζεζε ηεο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε θαη επέθηαζή ηεο πέξα απφ ηε 

δεθαεηία 2005-2014 (βι. παξάγξαθν 233 ζην θείκελν ηεο Γηάζθεςεο «The 

future we want»). (βι. UN, 2012). 

 

2012  –  Γηαθπβεξλεηηθή  Γηάζθεςε ζηελ Σηθιίδα ηεο  Γεσξγίαο γηα ηελ  Πεξηβαιιν- 

               ληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (νξγαλψζεθε απφ ηελ 

UNESCO, ηνλ UNEP θαη ηε Κπβέξλεζε ηεο Γεσξγίαο) - απνηέιεζκα ησλ 

εξγαζηψλ ήηαλ ην «Αλαθνηλσζέλ ηεο Σηθιίδαο» ζην νπνίν γίλεηαη αλαθνξά 

γηα ηε ζπκβνιή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ 

Αεηθφξν Αλάπηπμε θαη αλαθνξά ζηελ πξνψζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ 

Αεηθφξν Αλάπηπμε. (βι. UNESCO-UNEP, 2012). 

2014  – Παγθφζκηα Γηάζθεςε ζηε Ναγθφγηα ηεο Ηαπσλίαο γηα ηελ «Δθπαίδεπζε γηα 

ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» (ππφ ηελ αηγίδα ηεο UNESCO) - παξνπζηάδεηαη ε 

ηειηθή έθζεζε «Shaping the Future We Want» κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δεθαεηίαο 2005-2014 θαη πξνηάζεηο γηα ηε ζπλέρεηα (βι. UNESCO, 2014b), 

απνηέιεζκα ησλ εξγαζηψλ ήηαλ ε «Γηαθήξπμε Ατθί-Ναγθφγηα γηα ηελ Δθ-

παίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» (βι. UNESCO, 2014c) ζηελ νπνία 

εθδειψλεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ελδπλάκσζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο Δθ-

παίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε θαη κεηά ην 2015 κέζσ ηνπ «Πα-

γθφζκηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν 

Αλάπηπμε» (βι. UNESCO General Conference, 2013), (πνπ απαληά ζηε 
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ζπκθσλία πνπ πάξζεθε ζην Ρίν) θαη ηνπ «Οδεγνχ Τινπνίεζεο» (βι. 

UNESCO, 2014a).  

2014  – ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ  κε ςήθηζκά ηεο απνθαζίδεη ηε ζπλέρεηα ηεο  

«Γεθαεηίαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» κέζσ ηνπ «Πα-

γθφζκηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλά-

πηπμε». (βι. UN General Assembly, 2015). 

2014 – Τπνπξγηθή Γηάζθεςε ζηελ Αζήλα γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Κιηκαηηθή 

Αιιαγή ζην πιαίζην ηεο Έλσζεο γηα ηε Μεζφγεην (UfM) - απνηέιεζκα ησλ 

εξγαζηψλ ήηαλ ζρεηηθή Γηαθήξπμε (βι. UfM, 2014a) πνπ κεηαμχ άιισλ 

εγθξίλεηαη ε «Μεζνγεηαθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν 

Αλάπηπμε» κε αλαθνξά ζηε ζπλέρεηα ηεο δεθαεηίαο ηεο Δθπαίδεπζεο γηα 

ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε θαη κεηά ην 2015 θαη ζην «Παγθφζκην Πξφγξακκα 

Γξάζεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» (βι. UfM, 2014b). 

 

2015 – ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ κε ςήθηζκά ηεο πηνζεηεί ηελ Αηδέληα ηεο 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα κεηά ην 2015 (ζηφρνη έσο ην έηνο 2030). (βι. UN 

General Assembly, 2015b). 

 

2015  –  Παγθφζκην Φφξνπκ  γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζην Ίλθενλ ηεο Κνξέαο - απνηέιε- 

              ζκα ησλ εξγαζηψλ ήηαλ ε «Γηαθήξπμε ηνπ Ίλθενλ» πνπ απνηειεί ην Πιαίζην 

Γξάζεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε έσο ην έηνο 2030, κε αλαθνξά ζηελ ππνζηήξημε 

ηνπ «Παγθφζκηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεη-

θφξν Αλάπηπμε». (βι. UNESCO, UNICEF, the World Bank, UNFPA, 

UNDP, UN Women, UNHCR, 2015). 

 

    Με βάζε ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη φηη απφ ην έηνο 1970 έσο ην 1987 ζηηο δηεζλείο 

δηαζθέςεηο θαη ζπλέδξηα αλαπηχζζεηαη θαη πξνσζείηαη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαί-

δεπζε, ην 1987 ζην Γηεζλέο πλέδξην ηεο Μφζραο γίλεηαη επίζεκε αλαθνξά ζηε 

ζχλδεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη κέρξη ην 

1997 θαίλεηαη ε έλλνηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο λα εγθνιπψλεηαη ζηελ Πεξηβαι-

ινληηθή Δθπαίδεπζε. Απφ ηε Γηεζλή Γηάζθεςε ζηε Θεζζαινλίθε (1997) κέρξη ηε 

χλνδν Κνξπθήο ζην Γηνράλεζκπνπξγθ (2002) θαίλεηαη ε έλλνηα ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο λα επεξεάδεη ηνλ φξν «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» κε ηελ εκθάληζε 

(θαη) ηνπ φξνπ «Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία».
1
 Απφ ην 2002 ζηε 

χλνδν Κνξπθήο ζην Γηνράλεζκπνπξγθ εκθαλίδεηαη επίζεκα ην πεδίν/φξνο ηεο 

«Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» θαη πξνσζείηαη γηα ηελ δεθαεηία 2005-

                                                             
1
 πσο αλαθέξεη ε Φινγαΐηε (2011), ε Γηαθήξπμε ηεο Θεζζαινλίθεο αλ θαη αθνξά ηελ Πεξηβαι-

ινληηθή Δθπαίδεπζε, νπζηαζηηθά αλαθέξεηαη ζε κηα εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία, ελψ αλαθέξεη φηη 

ππήξμε επηκνλή ηεο UNESCO γηα λα απαιεηθζεί ν φξνο «πεξηβάιινλ» απφ ηνλ ηίηιν ηεο δηάζθεςεο. 
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2014, ελψ κε ςήθηζκα ηνπ ΟΖΔ ζηηο 19/12/2014 απνθαζίδεηαη ε ζπλέρεηα ηεο Δθ-

παίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, ε νπνία ηειηθά πξνσζείηαη κέρξη ην 2030. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, νη εμειίμεηο εηδηθά ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ 

γηα ηελ επηρεηξνχκελε κεηεμέιημε/ελζσκάησζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε 

Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, δεκηνπξγνχλ πξνβιεκαηηζκφ ζηνπο/ζηηο 

αζρνινχκελνπο/-εο κε ην πεδίν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ζην ρψξν ηεο 

έξεπλαο, ζηνπο/ζηηο ελεξγά αζρνινχκελνπο/-εο εθπαηδεπηηθνχο κε ηελ Πεξηβαι-

ινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ζην ρψξν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο), ρσξίο λα απνπ-

ζηάδνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο απνδνρήο ηεο έλλνηαο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη θαη’ 

επέθηαζε ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. Δλψ γεληθά ζην ρψξν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, επηθξαηεί πξνβιεκαηηζκφο, ζχγρπζε, άγλνηα, ηφζν γηα ηηο έλλνηεο ηεο 

αεηθνξίαο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο φζν θαη γηα ηηο εμειίμεηο πνπ πξνσζνχλ δηεζλείο 

νξγαληζκνί ζρεηηθά κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ 

Αεηθφξν Αλάπηπμε.  

 

    Πξηλ ηελ αλάπηπμε ησλ πξνβιεκαηηθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηρεηξνχκελε 

κεηεμέιημε/ελζσκάησζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε Δθπαίδεπζε γηα ηελ 

Αεηθφξν Αλάπηπμε, θαη ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο πνπ πξνσζείηαη θαηά βάζε 

απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο, αλαθέξνληαη παξαθάησ ελ ζπληνκία θάπνηα βαζηθά 

ζεκεία ησλ ζηφρσλ, ζθνπψλ, ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν 

Αλάπηπμε, ελψ ζπζρεηίδνληαη κε βαζηθά ζεκεία ησλ ζηφρσλ, ζθνπψλ, ραξαθηε-

ξηζηηθψλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαηαδεηθλχνληαο/εμεηάδνληαο ηπρφλ 

δηαθνξέο. 

 

    ρεηηθά κε ην πεξηερφκελν – ζεκαηνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλά-

πηπμε φπσο πξνθχπηεη απφ ην θείκελν ηεο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ 

Αεηθφξν Αλάπηπμε (UN Economic and Social Council-UNECE, 2005), αλαθέξεηαη 

φηη: 

– «ε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε αθφκε αλαπηχζζεηαη σο έλα επξχ θαη 

πεξηεθηηθφ ζρέδην, ην νπνίν πεξηθιείεη αιιεινζρεηηδφκελα πεξηβαιινληηθά, νηθν-

λνκηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα.» (Αξρή 14 ηεο ηξαηεγηθήο). 

– «ε ζεκαηνινγία ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλεη ηε κείσζε 

ηεο θηψρεηαο, ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα, ηελ εηξήλε, ηελ εζηθή, ηελ επζχλε ζε ηνπηθφ 

θαη παγθφζκην πιαίζην, ηε δεκνθξαηία θαη ηε δηαθπβέξλεζε, ηε δηθαηνζχλε, ηελ 

αζθάιεηα, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ πγεία, ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηε δηα-

θνξεηηθφηεηα  ηεο θνπιηνχξαο, ηελ αγξνηηθή θαη αζηηθή αλάπηπμε, ηελ νηθνλνκία, ηα 

πξφηππα παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, ηε ζπιινγηθή επζχλε, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα ηνπ ηνπίνπ. 

Ζ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηα ζέκαηα απηά 

κέζσ κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο.» (Αξρή 15 ηεο ηξαηεγηθήο). 

    Δπίζεο ζηελ Αξρή 14 ηεο ηξαηεγηθήο αιιά θαη ζην Κεθάιαην 2.3 ηνπ ρεδίνπ ηεο 

δεθαεηίαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (UNESCO, 2005) αλα-

θέξεηαη φηη ε εθπαίδεπζε απηή δηεπξχλεη ην πεδίν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, 
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ηελ ελζσκαηψλεη θαη δελ ζα πξέπεη λα εμηζψλεηαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπ-

ζε θαζφηη ε ηειεπηαία εζηηάδεη ζηελ αλζξψπηλε ζρέζε κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

    κσο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Σηθιίδαο γηα ηελ Πε-

ξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (UNESCO, 1978), ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε πε-

ξηθιείεη αιιεινζρεηηδφκελα ζέκαηα πεξηβάιινληνο, νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο ελψ 

επίζεο αλαθέξεηαη ζε επξχ θάζκα ζεκαηνινγίαο. Έηζη ζην θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο 

ηεο Σηθιίδαο γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, αλαθέξεηαη φηη: 

– «Ζ Γηάζθεςε, εκεηψλνληαο φηη, ε έλλνηα ηνπ "πεξηβάιινληνο" πεξηιακβάλεη έλα 

πιέγκα θπζηθψλ, αλζξσπνγελψλ θαη θνηλσληθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλζξψ-

πηλε χπαξμε» (χζηαζε Νν. 2  ηεο Γηαθήξπμεο). 

– «Έλαο βαζηθφο ζηφρνο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο είλαη λα νδεγήζεη ηα 

άηνκα θαη ηηο θνηλσλίεο ζηελ θαηαλφεζε ηεο πνιχπινθεο θχζεο ηνπ θπζηθνχ θαη 

αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, πνιππινθφηεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ αιιειεπί-

δξαζε ησλ βηνινγηθψλ, θπζηθψλ, θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πιεπ-

ξψλ ηνπ, θαζψο θαη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ, αμηψλ, ζηάζεσλ θαη πξαθηηθψλ ηθα-

λνηήησλ πνπ απαηηνχληαη, γηα λα ζπκκεηάζρνπλ θαηά ηξφπν ππεχζπλν θαη απν-

ηειεζκαηηθφ ζηελ απνηξνπή θαη επίιπζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζηε δηα-

ρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο.» (χζηαζε Νν. 1 θξηηήξην 3 ηεο Γηα-

θήξπμεο).
2
 

– «Έλαο άιινο βαζηθφο ζηφρνο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο είλαη λα δείμεη κε 

ζαθή ηξφπν ηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη νηθνινγηθή αιιειεμάξηεζε ηνπ ζχγρξνλνπ 

θφζκνπ, ζηνλ νπνίν νη απνθάζεηο θαη νη ελέξγεηεο δηαθφξσλ θξαηψλ κπνξνχλ λα επη-

θέξνπλ ζπλέπεηεο ζε δηεζλέο επίπεδν. Απφ απηή ηελ άπνςε, ε πεξηβαιινληηθή εθπαί-

δεπζε ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία αηζζήκαηνο επζχλεο θαη αιιειεγγχεο 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ» (χζηαζε Νν. 1 θξηηήξην 4 ηεο Γηαθή-

ξπμεο).  

–  «Ζ Γηάζθεςε, Αλαγλσξίδνληαο φηη ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα 

ζπκβάιιεη, ζηελ ελδπλάκσζε ηεο εηξήλεο, ζηνλ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ ησλ δηεζλψλ 

εληάζεσλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη λα 

απνηειεί έλα πξαγκαηηθφ φξγαλν δηεζλνχο αιιειεγγχεο θαη εμάιεηςεο φισλ ησλ 

κνξθψλ θπιεηηθψλ, πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δηαθξίζεσλ.» (χζηαζε Νν. 2 ηεο 

Γηαθήξπμεο). 

 

                                                             
2
 Απφ ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα θαίλεηαη ε άηνπε αλαθνξά ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο πν-

ιηηηθήο: «Δηζάγνληαο ζηελ εθπαίδεπζε ηνλ φξν «Αεηθφξνο Αλάπηπμε», νπζηαζηηθά παξαδερφκαζηε ηε 

ζρέζε αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ αλζξψπνπ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.», [βιέπε ζει. 7 ζην Πξφ-

γξακκα πνπδψλ ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ «Πεξηβάιινλ θαη Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλά-

πηπμε» γηα ην Νεπηαγσγείν, Α΄-Σ΄ Γεκνηηθνχ, Α΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ, (Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πν-

ιηηηθήο, Αζήλα 2014)], είλαη εκθαλέο φηη ηα ζέκαηα απηά θαηαδεηθλχνληαη/εμεηάδνληαη απφ ηελ Πε-

ξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε πνιχ πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ φξνπ «αεηθφξνο αλάπηπμε».   
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    ρεηηθά κε βαζηθά ζεκεία ζηφρσλ θαη ζθνπψλ ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν 

Αλάπηπμε φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα θείκελα δηεζλψλ νξγαληζκψλ, αλαθέξνληαη ηα 

εμήο: 

– ε δεθαεηία ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, ζθνπεχεη ζε έλα φξακα 

γηα ηνλ θφζκν φπνπ ν θαζέλαο έρεη ηελ επθαηξία λα επσθειεζεί απφ ηελ πνηφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη λα κάζεη ηηο αμίεο, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ ηξφπν δσήο πνπ απαη-

ηνχληαη γηα έλα βηψζηκν κέιινλ θαη γηα έλα ζεηηθφ θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ. (Κε-

θάιαην 4 ηνπ ρεδίνπ ηεο δεθαεηίαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε - 

UNESCO, 2005). 

– ν απψηεξνο ζηφρνο ηνπ Παγθφζκηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε 

γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, είλαη λα δεκηνπξγήζεη θαη λα θιηκαθψζεη δξάζε ζε φια 

ηα επίπεδα θαη ηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κάζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα επη-

ηαρπλζεί ε πξφνδνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Ο ζηφρνο απηφο 

επηκεξίδεηαη ζε δπν ζθνπνχο: 

α) λα αλαπξνζαλαηνιίζεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε κάζεζε, έηζη ψζηε ν θαζέλαο λα 

έρεη ηελ επθαηξία λα απνθηήζεη ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο αμίεο θαη ηηο ζπ-

κπεξηθνξέο πνπ ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε 

θαη β) ηελ ελίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κάζεζεο ζε φιεο ηηο εκεξήζηεο δηα-

ηάμεηο, ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνσζνχλ ηε βηψζηκε αλά-

πηπμε. (UNESCO General Conference, 2013). 

    πσο πξνθχπηεη απφ ην θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Σηθιίδαο γηα ηελ Πεξηβαι-

ινληηθή Δθπαίδεπζε (UNESCO, 1978), ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ελδηαθέξεηαη 

νκνίσο γηα ηελ απφθηεζε ζηάζεσλ, αμηψλ, απφ ηνλ πνιίηε πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη 

βειηίσζε ζηε δσή ηνπ θαη λα πξνζηαηέςεη ην πεξηβάιινλ. Έηζη ζην θείκελν ηεο 

Γηαθήξπμεο ηεο Σηθιίδαο γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, αλαθέξεηαη φηη: 

– «Οη ζθνπνί ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο είλαη: 

(α) Να θαιιηεξγήζεη ηε ζαθή θαηαλφεζε θαη ην ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηελ νη-

θνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη νηθνινγηθή, αιιειεμάξηεζε ζηηο αζηηθέο θαη 

αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

(β) Να δψζεη ζε θάζε πνιίηε ηηο δπλαηφηεηεο λα απνθηήζεη ηηο γλψζεηο, ηηο αμίεο, ηηο 

ζηάζεηο, ηε δέζκεπζε θαη ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο γηα λα πξνζηαηέςεη θαη λα 

βειηηψζεη ην πεξηβάιινλ. 

(γ) Να δεκηνπξγήζεη λέα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πξνο ην πεξηβάιινλ ζηα άηνκα, ζηηο 

νκάδεο θαη ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιν ηεο.» (χζηαζε Νν. 2 ηεο Γηαθήξπμεο). 

– «Ζ νξζψο ελλννχκελε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ζα πξέπεη λα απνηειεί κηα 

νινθιεξσκέλε δηα βίνπ εθπαίδεπζε πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αιιαγέο ελφο ηαρέσο 

κεηαβαιιφκελνπ θφζκνπ. Θα πξέπεη λα πξνεηνηκάζεη ην άηνκν γηα ηε δσή δηακέζνπ  

ηεο θαηαλφεζεο  ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ, θαη ηεο 

παξνρήο ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηδηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα δηαδξακαηίζνπλ 

έλα παξαγσγηθφ ξφιν ζηε βειηίσζε ηεο δσήο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ εζηθέο αμίεο. Τηνζεηψληαο κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε, ζεκε-

ιησκέλε ζε κηα επξεία δηεπηζηεκνληθή βάζε, αλαδεκηνπξγεί κηα ζπλνιηθή πξννπηηθή 

ε νπνία αλαγλσξίδεη ην γεγνλφο φηη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ην αλζξσπνγελέο πε-

ξηβάιινλ είλαη πξνθαλψο αιιειέλδεηα. Βνεζά ζηελ απνθάιπςε ηεο δηαξθνχο ζπ-
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λέρεηαο πνπ ζπλδέεη ηηο πξάμεηο ηνπ ζήκεξα κε ηηο ζπλέπεηεο γηα ην αχξην. Καηα-

δεηθλχεη ηηο αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ εζληθψλ θνηλνηήησλ θαη ηελ αλάγθε γηα 

αιιειεγγχε ζε παλαλζξψπηλν επίπεδν.» (Κεθάιαην Α ηεο Γηαθήξπμεο). 

 

    ρεηηθά κε βαζηθά ζεκεία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν 

Αλάπηπμε φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα θείκελα δηεζλψλ νξγαληζκψλ, αλαθέξνληαη ηα 

εμήο: 

– κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζθνπεχεη λα θαηαδείμεη ε εθπαίδεπζε απηή, είλαη: 

ε δηεπηζηεκνληθή θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο κε ηελ ελζσκάησζε ηεο αεη-

θφξνπ αλάπηπμεο ζε νιφθιεξν ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, αθνξά ηελ ηππηθή θαη κε 

ηππηθή εθπαίδεπζε θαη απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο ειηθίεο, ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αλά-

πηπμε θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο παηδα-

γσγηθέο κεζφδνπο κε έκθαζε ζηε ζπλεξγαηηθή, ζπκκεηνρηθή κάζεζε. (UN Economic 

and Social Council-UNECE, 2005· UNESCO, 2005). 

    πσο πξνθχπηεη απφ ην θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Σηθιίδαο γηα ηελ Πεξηβαι-

ινληηθή Δθπαίδεπζε (UNESCO, 1978), ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε παξνπζηάδεη 

φκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηα σο άλσ αλαθεξφκελα (βι. χζηαζε Νν. 2 θξηηήξην 3 ηεο 

Γηαθήξπμεο). 

 

    Με βάζε ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα, δελ ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, εμάιινπ 

ε ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηέζεθε νπ-

ζηαζηηθά ζην Κεθάιαην 36 ηεο Agenda 21 (UN Sustainable Development, 1992), ζην 

νπνίν αλαθέξεηαη φηη νη βαζηθέο αξρέο γηα ηηο πξνηάζεηο απηνχ ηνπ θεηκέλνπ ζηε-

ξίρηεθαλ ζηε Γηαθήξπμε θαη ηηο Πξνηάζεηο ηεο Γηεζλνχο Γηάζθεςεο ηεο Σηθιίδαο γηα 

ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (βι. Κεθάιαην 36.1 ηεο Agenda 21). Αθφκε φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηηο δηεζλείο δηαζθέςεηο θαη ζπλέδξηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαί-

δεπζεο, ζέκαηα αεηθνξίαο, αεηθφξνπ αλάπηπμεο, αλάπηπμεο θαη νηθνλνκίαο είλαη δε-

ηήκαηα ηα νπνία αλαπηχζζνληαη ζην πεδίν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.  

    Ζ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε πξνβάιιεηαη απφ ηνπο δηεζλείο νξγα-

ληζκνχο λα έρεη κηα νιηζηηθή ζεψξεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη λα ελζσκαηψλεη εθ-

παηδεπηηθέο θηλήζεηο φπσο π.ρ. ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ εηξήλε, ηελ εθπαίδεπζε γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Οη πξνβιεκαηηζκνί φκσο πνπ αλαθχπηνπλ είλαη φηη θάησ απφ 

έλαλ αζαθή/αληηθαηηθφ φξν, απηφλ ηεο «αεηθφξνπ αλάπηπμεο», δεηείηαη ε πξνψζεζε 

ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ελζσκαηψλνληαο ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε θαη ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην λέν απηφ πεδίν/φξν ηεο Δθ-

παίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ην νπνίν κάιηζηα εμαθνινπζεί λα είλαη ππφ 

δηακφξθσζε. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη παξά ηηο πξνζπάζεηεο δηεζλψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρνπλ θαζνιηθά απν-

δεθηέο απφςεηο ηφζν γηα ηελ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, φζν θαη γηα ηελ εθ-

παίδεπζε γεληθφηεξα, είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί ζπλαίλεζε, πφζν κάιινλ θαη γηα 

ηελ κεηεμέιημε/ελζσκάησζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Δθπαίδεπζε γηα 
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ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, απφ ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, 

είλαη έλαο ζεζκφο πνπ γλσξίδεη αλαγλψξηζε θαη απνδνρή, παξά ην φηη δελ πξνσ-

ζήζεθε/πξνσζείηαη φζν ζα έπξεπε ζην ρψξν ηεο ηππηθήο θαη κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο 

(βι. πξνεγνχκελα θεθάιαηα), κε απνηέιεζκα λα κελ πξνζδίδεη ηα αλακελφκελα ζηελ 

αιιαγή ζηάζεσλ, αμηψλ θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηψλ ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα.  

 

    Ο πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ ή βηψζηκεο αλάπηπμεο 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη είλαη κηα έλλνηα ακθίζεκεο (ή θαη πνιχζεκεο) ζεκαζίαο. 

Οπζηαζηηθά κπνξεί λα ηδσζεί απφ δπν θχξηεο δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο, πξψηνλ φηη κε 

ηελ έλλνηα απηή αλαθεξφκαζηε ζηελ νηθνλνκία, ην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία κε 

ηζνξξνπεκέλν θαη νινθιεξσκέλν ηξφπν (δειαδή ζην ηξίπηπρν ηεο αεηθφξνπ αλά-

πηπμεο, ην νπνίν αλαθέξεηαη σο ε επίζεκε εθδνρή απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο, θνξείο, 

θ.η.ι.), θαη δεχηεξνλ φηη αλαθεξφκαζηε απνθιεηζηηθά ή ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη 

ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε ζθνπφ ηε βησζηκφηεηά ηεο ή αθφκε θαη ηελ νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε κε ζπλέπεηα λα κε δίλεηαη ε δένπζα πξνζνρή ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

θνηλσλία. 

 

    Ζ ζέζε πνπ δηαηππψλεηαη ζην παξφλ πφλεκα γηα ηελ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ αλά-

πηπμεο, είλαη φηη παξά ηηο ζεηηθέο αλαθνξέο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηελ θνηλσληθή επεκεξία πνπ απνδίδνληαη ζην πεξηερφκελφ ηεο, πξφθεηηαη πεξί κηαο 

έλλνηαο πνπ αλαθέξεηαη/απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε θαη επέθηαζε ηεο αλάπηπμεο, θαη 

κε ηε ρξήζε ηνπ επηζεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ «αεηθφξνο» επηδηψθεηαη ν εμσξατζκφο 

ηεο απφ ηηο αξλεηηθέο αλαθνξέο πνπ ηε ζπλνδεχνπλ σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ζην πε-

ξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία, ηαπηφρξνλα επηρεηξεί λα ζέζεη ππφ ηνλ έιεγρφ ηεο πε-

ξηβαιινληηθνχο, θνηλσληθνχο θαη εζηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο. Χο εθ ηνχηνπ ε ζέζε 

πνπ δηαηππψλεηαη ζην παξφλ πφλεκα γηα ηελ αιιαγή ηεο νλνκαζίαο «Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε» θαη ηε κεηεμέιημε/ελζσκάησζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε 

Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, είλαη φηη ζα πξέπεη λα ηδσζνχλ κε πεξίζθεςε 

θαη ζθεπηηθηζκφ.  

 

    Παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά ζε πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο αεη-

θφξνπ αλάπηπμεο, δηαπηζηψζεηο/πξνβιεκαηηζκνχο απφ ηε ζχγρπζε πνπ επηθξαηεί ζην 

ρψξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα απηή απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, 

θαζψο θαη δηαπηζηψζεηο/πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηελ επηρεηξνχκελε κεηνλνκαζία ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηε κεηεμέιημε/ελζσκάησζή ηεο ζε Δθπαίδεπζε 

γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. 

 

    ρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ζηαρπνινγψληαο απφ ηξία βαζηθά 

δηεζλή θείκελα γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ηξία ζεκεία πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηε ζην-

ρεπζή ηεο ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, ηίζεληαη ζρεηηθνί πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία. 

    Ζ WCED ζπζηάζεθε κε ζθνπφ λα αζρνιεζεί κε ην δήηεκα ηεο ζρέζεο πεξηβάι-

ινληνο  θαη  νηθνλνκηθήο  αλάπηπμεο   θάλνληαο   ζπγθεθξηκέλεο   πξνηάζεηο, –χζηε-

ξα απφ ηε Γηαθπβεξλεηηθή Γηάζθεςε ηεο ηνθρφικεο (1972), φπνπ αλαγλσξίζηεθαλ 
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ηα πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ επηθέξεη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε–, 

φκσο ζηε ζειίδα 44 ηνπ θεηκέλνπ πνπ εμέδσζε, αλαθέξεηαη φηη ε αεηθφξνο αλάπηπμε 

μεθάζαξα απαηηεί νηθνλνκηθή κεγέζπλζε (WCED, 1987). Σα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη 

είλαη ηφζν απφ ηε ιέμε «κεγέζπλζε» πνπ ππνδειψλεη επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο, 

πξντφληα θαη πεγέο πξψησλ πιψλ (θαη δηαθέξεη απφ ηνλ φξν νηθνλνκηθή αλάπηπμε), 

θαζψο επίζεο θαη ηελ μεθάζαξε δήισζε φηη ε αεηθφξνο αλάπηπμε απαηηεί νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε. Απηή ε ζέζε ηεο WCED, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ νξηζκφ πνπ ε ίδηα 

έζεζε ζην ίδην θείκελν (ζει. 43) θάλνληαο ιφγν φηη ε αεηθφξνο αλάπηπμε δελ ζα 

πξέπεη λα ζηεξεί ην δηθαίσκα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο αλάγθεο. Δλψ ινηπφλ ζην θείκελν απηφ δειψλεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο επφ-

κελεο γελεέο (θνηλσληθή επεκεξία θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο), ηαπηνρξφλσο ε 

απαίηεζε γηα νηθνλνκηθή κεγέζπλζε (ζπλέρηζε/αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη θαηα-

λάισζεο) εμαληιεί ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ππνλνκεχεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξη-

βάιινληνο θαη κέζν-καθξνπξφζεζκα ηελ θνηλσληθή επεκεξία. 

    ηε Γηάζθεςε ζην Ρίν ηεο Βξαδηιίαο (1992) πνπ αθνξνχζε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

αλάπηπμε, ζηελ Αξρή 4 ηεο «Γηαθήξπμεο ηνπ Ρίν» αλαθέξεηαη φηη ε πεξηβαιινληηθή 

πξνζηαζία δελ επηηξέπεηαη λα κειεηάηαη απνκνλσκέλε απφ ηελ αλάπηπμε (UN 

Sustainable Development, 1992).  

Απηή ε δηαηχπσζε εγείξεη πξνβιεκαηηζκφ, θαζφηη ζέηεη ηελ πεξηβαιινληηθή πξν-

ζηαζία θάησ απφ ηνλ έιεγρν, ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηνλ ζπκβηβαζκφ ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ο πξνβιεκαηηζκφο απηφο γίλεηαη εκθαλήο κέζσ εξσηεκάησλ φπσο: 

α) γηαηί λα κελ επηηξέπεηαη ζε έλαλ εζληθφ δξπκφ ή ζε έλα ηνπίν πνπ έρεη ηξσζεί απφ 

αλζξψπηλεο ελέξγεηεο π.ρ. Τκεηηφο, λα παξέρνπκε θαηά πξνηεξαηφηεηα πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε έθηαζε θαη ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

«δσλνπνίεζή» ηνπ κε θαζνξηζκφ ρξήζεσλ γηα «επηηξεπηή» αλάπηπμε; β) γηαηί ζα 

πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ πάξθα αλεκνγελλεηξηψλ θαη ζε άιινπο νξεηλνχο φγθνπο, 

αθνχ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ησλ ήδε ρσξνζεηεκέλσλ πξνθαινχλ δεκία ζηελ νξλη-

ζνπαλίδα (κε θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο απφ ην επξσπατθφ δηθαζηήξην) θαη αλε-

παλφξζσηε δεκία ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ιφγσ ηεο ρσξνζέηεζήο ηνπο ζηηο θνξπθέο 

ησλ νξέσλ (βηφηνπνη κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά/ζεκαζία) θαη ηεο δεζκεπζεο 

(εθρέξζσζεο) κεγάισλ εθηάζεσλ; 

Δίλαη πξνθαλέο απφ ηα δχν παξαπάλσ παξαδείγκαηα, φηη ε πεξηβαιινληηθή πξν-

ζηαζία ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί θαη ρσξίο ηελ αλάπηπμε θαη φηη ε αλάπηπμε (αθφ-

κε θαη κε θηινπεξηβαιινληηθφ πξφζεκν/ζθνπφ) κπνξεί λα πξνμελήζεη πεξηβαι-

ινληηθή δεκία αθφκε θαη κε κε αλαζηξέςηκν ηξφπν. Σίζεηαη ινηπφλ πξνβιεκαηηζκφο 

γηα ηελ επηηαθηηθή αλαθνξά ζην θείκελν απηφ λα ηδσζεί ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάι-

ινληνο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αλάπηπμε. 

    ηε Γηάζθεςε ζην Ρίν ηεο Βξαδηιίαο (2012) πνπ αθνξνχζε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, 

ζην Κεθάιαην 3 παξ. 56 ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ ηεο Γηάζθεςεο, αλαθέξεηαη φηη επη-

βεβαηψλεηαη ε χπαξμε δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θάζε ρψξαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζηηο ηξείο δηαζηάζεηο ηεο θαη ζεσξείηαη ε πξάζηλε νηθνλνκία σο 

έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία επίηεπμεο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο (UN, 2012).  

Απφ ην ζεκείν απηφ θαίλεηαη φηη ε έλλνηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο λα παξακέλεη 

επίθαηξε θαη δεηνχκελν ε πξνψζεζε/ελζσκάησζή ηεο ζηελ πεξηβαιινληηθή θαη αλα-
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πηπμηαθή πνιηηηθή θάζε ρψξαο. Ο πξνβιεκαηηζκφο φκσο πνπ αλαθχπηεη έγθεηηαη 

ζηελ αλαθνξά ηεο ζεκαζίαο ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο ζηελ επίηεπμε ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο, είλαη πξνθαλέο φηη πξνηάζζεηαη ε νηθνλνκία έλαληη ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηεο θνηλσλίαο. εκεηψλεηαη φηη ε δηάζθεςε απηή είρε θαη σο ζθνπφ ηελ πξν-

εηνηκαζία ελφο ζρεδίνπ (Αηδέληα) γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο γηα κεηά 

ην 2015, είλαη πξνθαλέο απφ ηα παξαπάλσ, ε ζηφρεπζε ηνπ δηεζλνχο απηνχ θεηκέλνπ 

πξνο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε/κεγέζπλζε. Με ηελ πξνζζήθε ησλ ιέμεσλ «αεη-

θφξνο» θαη «πξάζηλε» ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ νηθνλνκία δελ δηαθπβεχεηαη ε νπζία 

ηεο αλαπηπμηαθήο ινγηθήο, αιιά εκπινπηίδεηαη, ζπγθαιχπησληαο ηηο αξλεηηθέο αλα-

θνξέο πνπ ηε ζπλνδεχνπλ σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία, 

έηζη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ζην πξνζθήλην θαη λα πξν-

ηάζζεηαη γηα ην κέιινλ. 

Χο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πξνβιεκαηηζκνχ ζε απηφ ην ζεκείν, αλαθέξνληαη νη 

θαηεπζχλζεηο πνπ δίλνληαη ζε Υσξνηαμηθά ρέδηα ζρεηηθά κε ηελ ηνπξηζηηθή αλά-

πηπμε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζην πιαίζην ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο – 

πξάζηλεο νηθνλνκίαο. πγθεθξηκέλα ζην Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ 

θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Σνπξηζκφ (Κ.Τ.Α. 67659/09-12-2013), δίλνληαη 

θαηεπζχλζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ραξαθηεξηζηη-

θέο είλαη νη αλαθνξέο: 

– «βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ θιάδνπ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο» (άξζξν 1 παξ. γ). 

– «Σε κεηάβαζε […] ζε έλαλ πνηνηηθφ, δηαθνξνπνηεκέλν θαη πνιπζεκαηηθφ ηνπ-

ξηζκφ, νηθνλνκηθά απνδνηηθφηεξν, πνπ απεπζχλεηαη ζε θνηλφ κε πςειφηεξεο απαη-

ηήζεηο» (άξζξν 2 παξ. β). 

– «πξνψζεζεο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη ππν-

δνκψλ, ηεο δηείζδπζεο δηεζλψλ αιπζίδσλ επψλπκσλ μελνδνρείσλ θαη ηεο πξνψζεζεο 

ζχγρξνλσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ» (άξζξν 2 παξ. γ). 

– «Σελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ θαη ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ρψξαο, 

[…] ζχκθσλα κε ηηο θπζηθέο […] ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηνρήο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ πξνζηαζία […] ηνπ πεξηβάιινληνο […] θαη εηδηθφηεξα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ θαη ηνπ εδάθνπο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο» (άξζξν 2 

παξ. α). 

    Παξά ηελ αλαθνξά ζην άξζξν 2 παξ. α ηεο σο άλσ Κ.Τ.Α. πεξί πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, παξαηεξείηαη φηη ζην άξζξν 6 Δ1α απηήο, πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε 

δξαζηεξηφηεηαο γθνιθ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ηεο Αξγνιίδαο.
3
 Χο γλσζηφλ 

φκσο, νη εθηάζεηο πνπ αλαπηχζζεηαη ε ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα είλαη ηδηαίηεξα απαη-

ηεηηθέο ζε λεξφ, αιιά θαη ζε ιηπάζκαηα θαη αγξνρεκηθά γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο. 

πσο δε πξνθχπηεη απφ ππνθείκελν ζρεδηαζκφ ηνπ Δηδηθνχ Υσξνηαμηθνχ γηα ηνλ 

Σνπξηζκφ, ην Τδαηηθφ Γηακέξηζκα ηεο Αλαηνιηθήο Πεινπνλλήζνπ ραξαθηεξίδεηαη 

                                                             
3
 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηεχζπλζε γηα ρσξνζέηεζε γθνιθ ζηελ πεξηνρή ηεο Αξγνιίδαο, εμέιηπε απφ ην 

πξνεγνχκελν Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Σνπξηζκφ 

ηνπ 2009 (βι. άξζξν 6 Δ.1.1 ηεο Κ.Τ.Α. 24208/04-06-2009). 
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απφ αλεπάξθεηα πδαηηθψλ πφξσλ, κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ηεο Αξγνιίδαο λα 

αληηκεησπίδεη πξφβιεκα χδξεπζεο ιφγσ πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο θαη πνζνηηθήο αλε-

πάξθεηαο ησλ δηαζέζηκσλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη πθαικχξσζε ησλ πδξνθνξέσλ ζηηο 

παξάθηηεο πεξηνρέο [βιέπε θεθ. Β.2 ζειίδα 12 θαη θεθ. Β.9 ζειίδα 24 ηεο Έθζεζεο 

Αμηνιφγεζεο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρε-

δηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, (Τ.ΠΔ.Κ.Α., 

2013γ)]. 

Δίλαη πξνθαλέο απφ ηα παξαπάλσ, φηη ε αλάπηπμε δξαζηεξηφηεηαο γθνιθ ζηελ ελ 

ιφγσ πεξηνρή, ζα επηηείλεη ηα πξνβιήκαηα έιιεηςεο λεξνχ, πθαικχξσζεο αιιά θαη 

ληηξνξχπαλζεο ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα. Παξ’ φια απηά, ππφ ηελ 

επίθιεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο θαη ησλ πξάζηλσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο (αλαθνξέο πνπ γίλνληαη θαη απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο δξαζηε-

ξηφηεηαο απηήο), πξνσζείηαη ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε («νηθνλνκηθά απνδνηηθφηεξν», 

«δηείζδπζε δηεζλψλ αιπζίδσλ»), εηο βάξνο φκσο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη θαη’ επέθηαζε  ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο ηεο πεξηνρήο, κε πξφζθαηξε ηελ φπνηα 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

    Με βάζε ηα παξαπάλσ ζεκεία πνπ θαηαδεηθλχνληαη, δελ θαίλεηαη λα πξνθχπηεη ε 

ηζφηηκε αλαθνξά ζηελ νηθνλνκία, ην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία (ηξίπηπρν ηεο αεη-

θφξνπ αλάπηπμεο), αληηζέησο πξνθχπηεη ζηφρεπζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζηελ 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. πλεπψο ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα είλαη επη-

θπιαθηηθή σο πξνο ηελ έλλνηα απηή, απνθεχγνληαο αλαθνξέο φπσο: «Ζ αεηθφξνο 

αλάπηπμε απνηειεί αδηακθηζβήηεηε πξφηαζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επεκεξίαο ζε 

νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε, κέζα απφ ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο.» (ζει. 3736 ζηελ Τ.Α. 21072α/Γ2/28-02-2003), «Δπί ησλ 

εκεξψλ καο ε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, ζχκθσλα κε ηα επίζεκα θεί-

κελα ηεο UNECE, UNESCO θαη UNEP απνηειεί αδηακθηζβήηεηε πξφηαζε γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο επεκεξίαο ζηε Γε κέζσ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο.», «ε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε 

ζεσξείηαη σο κία ηδαληθή απάληεζε ζην αίηεκα ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θξίζεο θαη ηεο θξίζεο αμηψλ.» [ζει. 6 θαη 7 ζην 

Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ «Πεξηβάιινλ θαη Δθπαίδεπζε γηα 

ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» γηα ην Νεπηαγσγείν, Α΄-Σ΄ Γεκνηηθνχ, Α΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ, 

(Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, 2014)]. εκεηψλεηαη φηη παξά ηηο αλαθνξέο 

απηέο, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πξνβιεκαηίδεηαη, φπσο ζα θαηαδεηρζεί ζηε ζπλέρεηα 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο έλλνηαο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζηε κεηνλνκαζία ηεο Πε-

ξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο κεηεμέιημεο/ελζσκάησζήο ηεο ζε Δθπαίδεπζε 

γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. 

 

    Δλ ζπλερεία ησλ σο άλσ πξνβιεκαηηζκψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, 

παξαηεξείηαη φηη θαη ζην ρψξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηθξαηεί πξνβιεκαηηζκφο έσο θαη 

ζχγρπζε γηα ηηο έλλνηεο/ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο, ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο αεηθφξνπ αλά-

πηπμεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία. 

    Με βάζε ηελ έξεπλα ηνπ Κψηζηνπ (2010) σο πξνο ηηο εξκελείεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ αζρνινχληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο 
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αλάπηπμεο, ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, πξνθχπηεη φηη γηα ηελ έλλνηα 

ηεο αλάπηπμεο εκθαλίδνληαη δχν γεληθέο ηάζεηο. ηελ πξψηε, νη εθπαηδεπηηθνί αληη-

ιακβάλνληαλ ηελ αλάπηπμε σο θάηη ην ζεηηθφ θαη επηζπκεηφ ην νπνίν ηαπηίδεηαη κε 

ηελ πξφνδν, ην φξακα, ηελ σξηκφηεηα θαη ηελ εμέιημε. ηε δεχηεξε, νη εθπαηδεπηηθνί 

ζπλέδεαλ ηελ αλάπηπμε κε ην θέξδνο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ρσξίο θξαγκνχο. Γεληθά 

νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζεψξεζαλ φηη ε αλάπηπμε είλαη θάηη αληίζεην ζην 

πεξηβάιινλ, δηφηη αληηπξνζσπεχεη ηε ιεζηξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

ζην δηελεθέο. ρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο, απηή δελ ήηαλ αληηιεπηή ζε 

φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελψ νη πεξηζζφηεξνη απέθπγαλ λα απαληήζνπλ. ρεηηθά 

κε ηε ζρέζε αεηθνξίαο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο, νη απνθξίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ήηαλ ζπγθερπκέλεο. ρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, θαίλεηαη φηη 

ήηαλ πξνζθηιήο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φκσο νη απφςεηο ηνπο γηα ην πεξηερφκελν 

δηίζηαλην. Κάπνηνη εθ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληηιακβάλνληαλ ηελ έλλνηα κε βάζε ην 

ηξίπηπρν ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο (νηθνλνκία, θνηλσλία, πεξηβάιινλ), ελψ άιινη 

εμέθξαζαλ πξνβιεκαηηζκνχο αλαθέξνληαο ηελ αληίθαζε ηνπ φξνπ, θαηαιήγνληαο 

ζην ζπκπέξαζκα φηη απνηειεί κάιινλ ην άιινζη γηα ηε ζπλέρηζε ηεο αλάπηπμεο. 

Υαξαθηεξηζηηθέο δε είλαη νη δηαηππψζεηο θάπνησλ εθ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δεί-

ρλνπλ ηε ζχγρπζε γχξσ απφ ηηο έλλνηεο απηέο: «Ζ αεηθνξία είλαη πεξηζζφηεξν ε 

αληίιεςε. Ίζσο είλαη ην πξψην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο.», «Δγψ πξνηηκψ ηελ αεηθνξία 

σο έλλνηα παξά ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Δθεί έρσ θαηαζηαιάμεη.».  

    εκεηψλεηαη φηη νη σο άλσ πξνβιεκαηηζκνί/απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ –πνπ 

αλάινγνη εκθαλίδνληαη θαη ζε άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο– πξνθχπηνπλ ελψ ήδε απφ ην 

1987 ζην Γηεζλέο πλέδξην ηεο Μφζραο γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Απφ ηελ επηζήκαλζε απηή, πξνθχπηεη φηη ε εθ-

παηδεπηηθή πνιηηηθή πέξαλ ηνπ φηη δελ πξνψζεζε κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ηελ Πεξηβαι-

ινληηθή Δθπαίδεπζε, δελ παξέρεη θαη ηελ αλάινγε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο 

ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Χο εθ ηνχηνπ, αλαθχπηεη θαη δήηεκα 

ζρεηηθά κε ην θαηά πφζνλ νη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξέζνπλ λα δηδάμνπλ ηηο έλλνηεο 

απηέο ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηέο ηνπο απφ ηελ ζηηγκή πνπ επηθξαηεί πξνβιεκαηηζκφο 

έσο θαη ζχγρπζε ζην ρψξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ επίζεο επηζεκαίλεηαη φηη ηίζεηαη 

δήηεκα θαη θαηά πφζνλ ην γλσζηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ είλαη αλάινγν γηα 

λα κπνξέζνπλ λα αληηιεθζνχλ, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα θξίλνπλ ηηο έλλνηεο απηέο.  

 

    ε απηφ ην ζεκείν εμεηάδνληαη πηπρέο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξνχκελε κεηνλνκαζία ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηε 

κεηεμέιημε/ελζσκάησζή ηεο ζε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, ζηελ πξν-

ζπάζεηα ελαξκνληζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ησλ 

δηαζθέςεσλ θαη ησλ ζπλεδξίσλ. 

πσο ζα θαηαδεηρζεί ελ ζπλερεία, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θηλείηαη ζε αζαθέο πιαί-

ζην ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή νλνκαζίαο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, απηφ δελ 

ππνδειψλεη θάπνηνπ είδνπο αδπλακία ή αδηαθνξία, αιιά νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

πνξεία πνπ έρεη δηαλχζεη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

θαη απφ ηελ άιιε κεξηά έρεη λα δηαρεηξηζηεί έλα λέν πεδίν, απηφ ηεο Δθπαίδεπζεο γηα 
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ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε πνπ πξνσζείηαη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο, δελ παχεη φκσο νη 

ρεηξηζκνί ηεο λα δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε, επηηείλνληαο ηνλ πξνβιεκαηηζκφ. 

    Με βάζε ηε βηβιηνγξαθία, παξαηεξείηαη φηη ε νλνκαζία/φξνο «Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε» παξακέλεη ζην νξγαλφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ζηηο πε-

ξηθεξεηαθέο δνκέο ηνπ (Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο). πλεπψο ε δπλαηφηεηα κεην-

λνκαζίαο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη 

ηελ Αεηθνξία (Γηεζλήο Γηάζθεςε ζηε Θεζζαινλίθε γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαί-

δεπζε ην 1997), ε εηζαγσγή ηνπ φξνπ «Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» 

(χλνδνο Κνξπθήο ζην Γηνράλεζκπνπξγθ ην 2002), θαζψο θαη ε αθηέξσζε ηεο 

δεθαεηίαο 2005-2014 ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (ςήθηζκα Γεληθήο 

πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ), δελ δξνκνιφγεζαλ εμειίμεηο επίζεκεο κεηνλνκαζίαο ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

Οη φπνηεο (ελ)αιιαγέο ζηελ νλνκαζία ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαίλνληαη 

φκσο ζε δηαηππψζεηο εγγξάθσλ/θεηκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, θαη είλαη πξν-

θαλέο φηη ζεκαηνδνηνχλ εμειίμεηο πνπ ελδερνκέλσο ζην κέιινλ νξηζηηθνπνηήζνπλ 

κηα λέα νλνκαζία ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

Δπίζεο πέξα απφ ηηο φπνηεο αλαθεξφκελεο (ελ)αιιαγέο ζηελ νλνκαζία ηεο Πεξη-

βαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ε πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο κέζσ ησλ δηεζλψλ 

δηαζθέςεσλ θαη ησλ ζπλεδξίσλ έρεη επεξεάζεη ηελ εθπαίδεπζε, έηζη ε χιε ησλ Πξν-

γξακκάησλ πνπδψλ, ηα καζήκαηα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ εκπινπηηζηεί/ε-

κπινπηίδνληαη πεξαηηέξσ κε ηηο έλλνηεο ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

    ε απηφ ην ζεκείν θαηαγξάθνληαη/εμεηάδνληαη θάπνηεο αλαθνξέο ησλ (ελ)αιιαγψλ 

ζηελ νλνκαζία ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ έγγξαθα 

ζρεηηθά κε ηηο εθπνλνχκελεο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απφ Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

θαη απφ έγγξαθα/ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Κ.Π.Δ. 

    Απφ έγγξαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ αλαθνξέο:  

– ζηελ Δγθχθιην 105087/Γ7/5-10-2005 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, αλαθέξεηαη: «Σν 

ΤΠ.Δ.Π.Θ., ζπκβαδίδνληαο θαη κε ηνπο ζηφρνπο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ησλ 

UNESCO-UNEP, δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο γηα ηελ δεθαεηία 2005-2014», 

«Σα έηε 2005-2014 απνθηνχλ ζεκαηηθφ πεξηερφκελν ζην πιαίζην ηεο Δθπαίδεπζεο 

γηα ηελ Αεηθνξία θαη δηεπξχλνληαη νη ζεκαηηθέο πεξηνρέο»
4
. 

– ζηελ Δγθχθιην 106553/Γ7/13-10-2006 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, αλαθέξεηαη: «Σν 

Πιαίζην Αλαθνξάο […] ηεο Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο – Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεη-

θνξία», «πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά κε ηνλ ηίηιν ΔΜΗΝΑΡΗΑ 

2005-06 – Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία», «Σα ζρνιηθά έηε ηεο Γεθαεηίαο 2005-

2014, φπσο έρνπλ ήδε νξηζηεί σο ε Γεθαεηία ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν 

Αλάπηπμε». 

                                                             
4
 εκεηψλεηαη φηη ε αλαθνξά: «Σα έηε 2005-2014 απνθηνχλ ζεκαηηθφ πεξηερφκελν ζην πιαίζην ηεο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία» δελ ζπκβαδίδεη κε ηα δηεζλή θείκελα ηα νπνία θάλνπλ ιφγν γηα: «Δθ-

παίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε γηα ηα έηε 2005-2014». 
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– ζηελ Δγθχθιην 141285/Γ2/08-09-2014 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, αλαθέξεηαη: 

«Πξφηαζε θαη Έγθξηζε Δξεπλεηηθψλ Θεκάησλ […] θάπνηνπο απφ ηνπο επφκελνπο 

θχθινπο: […] «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε». 

– ζηελ Δγθχθιην 144968/Γ2/16-09-2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, αλαθέξεηαη: 

«ηελ Γ΄ ηάμε πινπνηνχληαη ζέκαηα ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ […] «Πεξηβάιινλ 

θαη Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε», «πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ έμη (06) 

επηζηεκνληθά πεδία: […] Πεξηβάιινλ θαη Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε 

(Π.Δ.Α.Α)». 

– ζηελ Δγθχθιην 170596/ΓΓ4/13-10-2016 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, αλαθέξεηαη: 

«Γξάζεηο θαη Γξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθ-

παίδεπζεο/Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε». 

    Απφ Πξνγξάκκαηα πνπδψλ πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ αλαθνξέο:  

– Πξφγξακκα πνπδψλ Γεσγξαθίαο Γεκνηηθνχ γηα ην «Νέν ρνιείν» (πηινηηθή 

εθαξκνγή απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2011-2012), ν ηίηινο ηνπ θεθαιαίνπ 4.2 αλαθέξεη: 

Γεσγξαθία θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε/Δθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία. (Παηδα-

γσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2011δ). 

– Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ δηδαθηηθνχ – καζεζηαθνχ πεδίνπ «Πεξηβάιινλ θαη Δθ-

παίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο, (πηινηηθή εθαξ-

κνγή απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2011-2012).  (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2011β). 

– Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ «Πεξηβάιινλ θαη Δθπαίδεπζε γηα 

ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» γηα ην Νεπηαγσγείν, Α΄-Σ΄ Γεκνηηθνχ, Α΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ, 

(αλαζεσξεκέλε έθδνζε έηνπο 2014). (Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, 2014). 

    Ζ κεηνλνκαζία ηνπ φξνπ «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» θαίλεηαη φηη επεξεάδεη 

θαη ηελ νλνκαζία ησλ Κ.Π.Δ., ελδεηθηηθά κε βάζε πξφζθαηεο αλαθνξέο κεηνλνκά-

δνληαη σο αθνινχζσο: 

– Κέληξα Μάζεζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε  - νλνκαζία πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα/κειέηε εθπφλεζεο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ εμέιημε 

ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (έξεπλα ησλ 

Καηζαθηψξε, θ.ά., 2008), ελψ πξνηείλεηαη λα δηαηεξεζεί πξνο ην παξφλ ε νλνκαζία 

Κ.Π.Δ. γηα ιφγνπο επθνιίαο θαη θαιχηεξεο ζπλελλφεζεο, θαζψο ν φξνο Κ.Π.Δ. έρεη 

επηθξαηήζεη (βι. Κεθάιαην 4 ζει. 98 ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο).  

– Κέληξα Δθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία (Κ.Γ.Β.Μ.Π.Α.) – νλν-

καζία πνπ αλαθέξεηαη ζε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαηά 

ην έηνο 2010 (Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ., 2010
 
α· Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ., 2010

 
β), θαζψο θαη ζε έθζεζε 

ηεο Διιάδαο γηα ηελ πξφνδν ηεο δεθαεηίαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν 

Αλάπηπμε θαηά ην έηνο 2013 (βι. UNECE, 2013)
5
. 

                                                             
5
 Ζ έθζεζε απηή αλαθέξεηαη θαη ζηε ηειηθή έθζεζε Shaping the Future We Want - UN DESDE 2005-

2014, ζην δηεζλέο απηφ θείκελν παξαηεξείηαη φηη ζηε ζειίδα 97 ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή αλαθέξεηαη 

ζε «Κέληξα Δθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία», ηελ ίδηα φκσο ρξνληθή πεξίνδν ζηε 

λνκνζεζία θαη ζε ζρεηηθά έγγξαθα ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο νη αλαθνξέο είλαη ζε «Κέληξα Πεξη-

βαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο». 
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– Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία - νλνκαζία πνπ 

αλαθέξεηαη ζε έγγξαθα ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ. θαηά ηα έηε 2010-

2016. 

    εκεηψλεηαη φηη απφ ηελ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ Κ.Π.Δ. κέρξη θαη ην έηνο 2016, ζηε 

λνκνζεζία πνπ αθνξά ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, δελ πξνθχπηεη επηζήκσο 

κεηνλνκαζία ησλ Κ.Π.Δ., ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζην 

νξγαλφγξακκα – Σκήκα Γ΄ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο αλαθέξεηαη ζε Κ.Π.Δ. 

(ΤΠ.Π.Δ.Θ., 2015), ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ. (θνξέαο επνπηεπφ-

κελνο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο) φκσο παξαηεξνχληαη δχν νλνκαζίεο (Κέληξα Πε-

ξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ 

Αεηθνξία)
6
, ελψ απφ ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ Κ.Π.Δ. θαη ηηο πηλαθίδεο ησλ 

θηηξίσλ ηνπο, δελ πξνθχπηεη κεηνλνκαζία. 

    Με βάζε ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο, γίλεηαη εκθαλέο φηη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

θηλείηαη ζε αζαθέο πιαίζην ζρεηηθά κε ηε κεηνλνκαζία ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαί-

δεπζεο θαη γεληθφηεξα κε ηε κεηεμέιημε/ελζσκάησζή ηεο ζε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεη-

θφξν Αλάπηπμε. Παξαηεξείηαη φκσο, φηη ρξεζηκνπνηεί/πξνσζεί ζπλδπαζηηθέο νλν-

καζίεο ζηελ πξνζπάζεηα λα δηαηεξήζεη ηελ νλνκαζία «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπ-

ζε», θάλνληαο ρξήζε ζπκπιεξσκαηηθά ησλ ιέμεσλ «αεηθνξία» ή «αεηθφξνο αλά-

πηπμε». Δίλαη εκθαλέο φηη δελ πηνζεηεί άθξηηα ηελ νλνκαζία «Δθπαίδεπζε γηα ηελ 

Αεηθφξν Αλάπηπμε», πξνβιεκαηίδεηαη γχξσ απφ ηε ρξήζε ησλ ιέμεσλ «αεηθνξία» ή 

«αεηθφξνο αλάπηπμε», ελψ δελ απνδπλακψλεη ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, 

αληίζεηα παξαηεξείηαη φηη ηελ εληζρχεη θαη ηνχην πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ελψ ε 

αθηέξσζε ηεο δεθαεηίαο 2005-2014 ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε 

έβαηλε πξνο ηε ιήμε ηεο, ην έηνο 2013 ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαζηεξψλεη ηελ «Δβδν-

κάδα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο» (Δγθχθιηνο  12342/Γ7/03-09-2013). 

Δπίζεο δηαθαίλεηαη κηα ηάζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ ρξήζε/πξνψζεζε 

θπξίσο ηεο ιέμεο «αεηθνξία» ζε ζρέζε κε ηηο ιέμεηο «αεηθφξνο αλάπηπμε», απηφ δελ 

πξνθχπηεη κφλν απφ ηηο σο άλσ αλαθνξέο (Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία, Πεξηβαι-

ινληηθή Δθπαίδεπζε/Δθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία, Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ 

θαη ηελ Αεηθνξία), αιιά θαη απφ ηελ πξφζθαηε ζπλεδξίαζε ηεο Δηδηθήο Μφληκεο 

Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ηεο Βνπιήο, πνπ είρε σο ζέκα: «Απφ ηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία» (Βνπιή ησλ 

Διιήλσλ, 2017)
7
. 

Έηζη πξνθχπηεη, φηη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «Δθπαίδεπζε γηα 

ηελ Αεηθνξία», θηλείηαη πεξηζζφηεξν ζηε βάζε ηεο Γηάζθεςεο ηεο Θεζζαινλίθεο 

(1997) ζηελ νπνία γηλφηαλ ιφγνο φηη: «Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε […] αλα-

θέξεηαη επίζεο θαη σο εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία. Απηφ ηεο επηηξέπεη λα αλα-

                                                             
6
 Δηδηθφο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ γηα ηα Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο γηα ην Πεξηβάιινλ 

θαη ηελ Αεηθνξία (Κ.Γ.Β.Μ.Π.Α.), πεγή: Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ (2016). 

 
7
 Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξίαζε ζηηο 12/01/2017 θαη δέρζεθε ελεκέξσζε απφ εηδηθνχο-αζρνινχκελνπο κε ην 

πεδίν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 
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θέξεηαη σο εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία» (Δπηζήκαλζε 11 απφ ηε 

Γηαθήξπμε ηεο Γηάζθεςεο, βι. UNESCO, 1997), παξά κε βάζε ηε Γηάζθεςε ηεο 

Σηθιίδαο (2012) φπνπ γηλφηαλ ιφγνο γηα «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεη-

θφξν Αλάπηπμε» (Αλαγλψξηζε 2 ηνπ Αλαθνηλσζέληνο ηεο Σηθιίδαο, βι. UNESCO-

UNEP, 2012) θαη ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ (2014) γηα ηε 

ζπλέρεηα ηεο «Γεθαεηίαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» θαη κεηά 

ην 2015 (βι. UN General Assembly, 2015). 

πλεπψο ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή δελ ζπκβαδίδεη πιήξσο κε ηηο πξνηάζεηο ησλ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ δηαζθέςεσλ θαη ησλ ζπλεδξίσλ φπσο δηακνξθψλνληαη 

ηα ηειεπηαία έηε. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο 2005-2014 αθηεξσκέλεο  

ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, θαη ηα δχν ήδε δηαλπζέληα ρξφληα κεηά 

ηελ απφθαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, 

ην ζέκα ηεο κεηνλνκαζίαο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο κεηεμέιημεο/ελζσ-

κάησζήο ηεο ζε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, αιιά θαη απηήο ηεο ίδηαο 

ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ζα ζπλερίζεη λα απαζρνιεί ηελ εθπαη-

δεπηηθή πνιηηηθή. 

 

    Με βάζε ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα, ε ζέζε πνπ δηαηππψλεηαη ζην παξφλ πφλεκα 

ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο κεηνλνκαζίαο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο κε-

ηεμέιημεο/ελζσκάησζήο ηεο ζε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, είλαη φηη ε 

νλνκαζία «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ζα πξέπεη λα παξακείλεη σο έρεη, κε ην 

πεδίν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο λα ππνζηεξίδεηαη κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ζηελ 

ηππηθή θαη κε ηππηθή εθπαίδεπζε θάζε ρψξαο. 

ρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο αεηθνξίαο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ζεκεηψλεηαη φηη ε 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε κε βάζε ηε «Γηαθήξπμε ηεο Σηθιίδαο» (1977), φηαλ 

αλαθέξεηαη ζην πεξηβάιινλ σο πξνβιεκαηηθή, πεξηιακβάλεη έλα πιέγκα θπζηθψλ, 

αλζξσπνγελψλ θαη θνηλσληθψλ ζηνηρείσλ, ελψ ζεσξεί ην πεξηβάιινλ ζην ζχλνιν 

ηνπ, θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο, ηερλνινγηθφ θαη θνηλσληθφ (νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, 

ηερλνινγηθφ, ηζηνξηθφ-πνιηηηζκηθφ, εζηθφ, αηζζεηηθφ). Οπζηαζηηθά ην πεξηβάιινλ 

εκπεξηέρεη θαη ηελ αεηθνξία θαη απηφ θαηαδεηθλχεηαη κέζσ ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο, ζπλεπψο πνηφο ν ιφγνο ηνπ λα πξνζηεζεί ε ιέμε «αεηθνξία» ζηελ 

νλνκαζία ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη λα κεηεμειηρζεί ζε εθπαίδεπζε γηα 

ηελ αεηθνξία;  

Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε απφ ηελ αξρή θηφιαο ηεο εκθάληζήο ηεο αλαθέξεηαη 

ζε ζέκαηα αλάπηπμεο, νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο/κεγέζπλζεο θαη ηα αληηκεησπίδεη κε 

θξηηηθή ζθέςε (φπσο θαη θάζε ππφ εμέηαζε ζέκα), ραξαθηεξηζηηθέο είλαη νη αλαθνξέο 

ζην θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Σηθιίδαο (UNESCO, 1978): «λα κειεηά ζπζηε-

καηηθά ηηο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο ησλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο θαη κεγέζπλζεο.» (χ-

ζηαζε Νν. 2 ηεο Γηαθήξπμεο), «Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ θαηά-

λφεζε ησλ ζχλζεησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο 

βειηίσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.» (χζηαζε Νν. 1 θξηηήξην 5 ηεο Γηαθήξπμεο).  

ζνλ αθνξά δε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε φπσο αλαπηχρζεθε θαη παξαπάλσ, πξφθεηηαη 

πεξί ακθίζεκεο/αληηθαηηθήο έλλνηαο, ελψ φπσο θαηαδείρζεθε παξαπάλσ δελ πξν-

θχπηεη κε ζαθή ηξφπν ε ηζφηηκε αλαθνξά ζηελ νηθνλνκία, ην πεξηβάιινλ, ηελ θνη-
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λσλία (ηξίπηπρν ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο), αληηζέησο πξνθχπηεη ζηφρεπζε ηεο αεη-

θφξνπ αλάπηπμεο ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη θαη’ επέθηαζε ηίζεληαη πξν-

βιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ θνηλσληθή επε-

κεξία. Αλ ινηπφλ ζπλππνινγίζνπκε ηελ ακθίζεκε/αληηθαηηθή έλλνηα ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο θαη ηηο αξλεηηθέο αλαθνξέο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπ-

με/κεγέζπλζε, ηφηε πνηφο ν ιφγνο λα πξνζζέζνπκε ηηο ιέμεηο «αλάπηπμε» ή «αεη-

θφξνο αλάπηπμε» ζηελ νλνκαζία ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη λα κεηε-

μειηρζεί ζε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε; 

    Οη δηεζλείο νξγαληζκνί πξνσζνχλ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε σο ζπλψλπκε ηεο πξν-

ζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ εγγπάηαη ηε δηαηήξεζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο, 

ηαπηνρξφλσο κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ρσξψλ δεηείηαη ε πξνψζεζε 

ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, φκσο ε αεηθφξνο αλάπηπμε ζα πξέπεη λα ηδσζεί κε πεξί-

ζθεςε θαη ζθεπηηθηζκφ θαζφηη νχηε εηπκνινγηθά, νχηε θαη απφ ηα δηεζλή θείκελα γηα 

ηελ αεηθφξν αλάπηπμε πξνθχπηεη ε ζαθήο ζηφρεπζε πξνο ηελ πξνζηαζία ηνπ πε-

ξηβάιινληνο. Σειηθά ην δηαθχβεπκα είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο 

θαη ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο, πνπ φκσο είλαη ακθίβνιν αλ ζα πξνέιζεη απφ ακθί-

ζεκε/αληηθαηηθή έλλνηα, αιιά απφ ηελ εζηίαζή καο ζε αμίεο, αιιαγή ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξάο, έηζη εθηφο απφ ηελ νπζηαζηηθή ππνζηήξημε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθ-

παίδεπζεο, ε πξφηαζε πνπ δηαηππψλεηαη ζην παξφλ πφλεκα είλαη ε εθπαίδεπζε, ε 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε λα θηλεζεί πξνο ηελ νπζηαζηηθή ελζσκάησζε ζηνηρείσλ 

απφ ην πεδίν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Ζζηθήο κε πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζηφρσλ ζηελ 

πεξηβαιινληηθή εζηθή. 

 

    Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70, ήηαλ ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξν-

βιεκάησλ θαη νη επηπηψζεηο πνπ επηθέξνπλ. Πξνβιήκαηα φπσο ε αηκνζθαηξηθή 

ξχπαλζε, ε φμηλε βξνρή, ε ξχπαλζε ησλ πδάησλ θαη ησλ εδαθψλ, ε απνδάζσζε, ε 

ρξήζε ππξεληθψλ, ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα κε επη-

πηψζεηο ζηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ, ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζηελ θνηλσληθή επε-

κεξία. Πξνβιήκαηα φπσο απηά, ζπλερίδνπλ λα καο απαζρνινχλ σο θνηλσλία, ελψ επί 

ησλ εκεξψλ καο έρεη πξνζηεζεί θαη κηα «λέα γεληά» δεηεκάησλ κε θπξηφηεξα: ηνπο 

Γ.Σ.Ο., ηελ θισλνπνίεζε ησλ δψσλ, ηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα θαη δσν-

ηξνθέο, ηηο εθαξκνγέο ηεο βηνταηξηθήο ζηνλ άλζξσπν, ηηο εθαξκνγέο ηεο λαλν-

ηερλνινγίαο ζηνλ άλζξσπν, ζηα δψα, ζηα θπηά, ζηα ηξφθηκα θαη ζε άιια πξντφληα, 

ηελ νηθνλνκηθή απνηίκεζε ηεο θχζεο. Σα δεηήκαηα απηά εκπεξηέρνπλ θαη ηδηαίηεξεο 

εζηθέο πξνεθηάζεηο, –φπσο θαη θάζε πεξηβαιινληηθφ δήηεκα έρεη ελ ηέιεη θαη εζηθέο 

πξνεθηάζεηο–, ελψ γίλεηαη αληηιεπηή ε αλάγθε χπαξμεο κηαο λέαο πξνζέγγηζεο ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ην ζπζηε-

καηηθφ ηξφπν αλάπηπμήο ηεο θαη ηελ ελζσκάησζε κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ζηνηρείσλ 

απφ ην πεδίν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Ζζηθήο. 

 

    ην ζεκείν απηφ αλαιχνληαη πηπρέο απφ απηή ηε «λέα γεληά» ησλ δεηεκάησλ πνπ 

καο απαζρνινχλ θαη ζα καο απαζρνιήζνπλ θαη ζην κέιινλ, επηρεηξεκαηνινγψληαο 
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γηα ηελ αλάγθε/ζεκαζία ηεο ελζσκάησζεο ζηνηρείσλ απφ ην πεδίν ηεο Πεξηβαι-

ινληηθήο Ζζηθήο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. 

 

    Δίλαη γεγνλφο φηη ν επηζηεκνληθφο ηνκέαο ηεο βηνηερλνινγίαο – γελεηηθήο κε-

ραληθήο εμειίζζεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο έρνληαο σο ζθνπφ ηνπ ηελ παξαγσγή ρξή-

ζηκσλ πξντφλησλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο φθεινο ηνπ αλζξψπνπ. Ζ ρξήζε 

φκσο ηεο βηνηερλνινγίαο – γελεηηθήο κεραληθήο εηδηθά ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

δεκηνπξγεί κηα ζεηξά πξνβιεκαηηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξη-

βάιινληνο, ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ, ηελ θαηαπάηεζε δηθαησκάησλ 

ησλ πνιηηψλ απφ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη εζηθνχο 

πξνβιεκαηηζκνχο. 

    ρεηηθά κε ην δήηεκα ησλ Γ.Σ.Ο. θαη εηδηθά κε ηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα θπηά, ν 

θχξηνο πξνβιεκαηηζκφο πνπ αλαθχπηεη απφ ηε δηάρπζή ηνπο ζην πεξηβάιινλ, είλαη ν 

θίλδπλνο ηεο επηκφιπλζεο ησλ ππφινηπσλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

γεληθφηεξα, κε πηζαλή ηε κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο 

αγξνρεκηθψλ, ζέηνληαο νπζηαζηηθά δήηεκα γηα ηελ ηζνξξνπία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 

Έλα αθφκε ζεκείν πξνβιεκαηηζκνχ είλαη ε πξνζπάζεηα ησλ εηαηξεηψλ γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο αγνξάο θαη ε επηδίσμή ηνπο γηα δηαηξνθηθή εμάξηεζε ησλ πνιηηψλ απφ απηέο, κε 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηε δεκηνπξγία γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ζπφξσλ 

ηθαλψλ λα αληέρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα αγξνρεκηθά θαη ηε δεκηνπξγία ηερλεηήο ζηεη-

ξφηεηαο ησλ ζπφξσλ. 

ηνλ αληίπνδα νη ππνζηεξηθηέο ηεο πξνψζεζήο ηνπο, θάλνπλ ιφγν γηα θάιπςε δηα-

ηξνθηθψλ αλαγθψλ ηνπ απμαλφκελνπ πιεζπζκνχ, ελψ παξνπζηάδνληαη πην απνδνηηθά 

θαη κεηψλνπλ ηελ αλάγθε ρξήζεο αγξνρεκηθψλ. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο βηνηερλνινγίαο – γελεηηθήο κεραληθήο δεκηνπξγεί θαη κηα 

ζεηξά δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο δσηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζπγθεθξηκέλα κε 

ηε δεκηνπξγία θισλνπνηεκέλσλ θαη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ δψσλ.  

Ζ εληαηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη εθηξνθήο δψσλ γηα θάιπςε ηεο απμεκέλεο 

δήηεζεο ζε δσηθά πξντφληα, αιιά θαη ε κεραλνπνίεζε ηεο παξαγσγήο γηα κεγηζην-

πνίεζε ηνπ θέξδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ επέθηαζε ηεο έξεπλαο 

θαη ησλ πεηξακάησλ ζηνπο δσηθνχο νξγαληζκνχο, γηα εθαξκνγέο ζηελ θηελνηξνθία. 

Ο θχξηνο πξνβιεκαηηζκφο/αλεζπρία ησλ πνιηηψλ έγθεηηαη ζηε δηαηξνθηθή αζθάιεηα 

ησλ παξαγφκελσλ δσηθψλ πξντφλησλ, πνπ πξνέξρεηαη ζπλδπαζηηθά ηφζν απφ ηα 

θισλνπνηεκέλα θαη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα δψα, φζν θαη απφ ηε ρνξήγεζε ζε απηά, 

αληηβηνηηθψλ, νξκνλψλ, θαζψο θαη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ δσνηξνθψλ θαη επη-

βαξπκέλσλ κε αγξνρεκηθά θπηψλ πνπ ηνπο ρνξεγνχληαη σο δηαηξνθή. 

Δίλαη γλσζηφ φηη νη επηρεηξήζεηο ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηνλ αγξνηνθηελνηξνθηθφ 

ηνκέα, πξνσζνχλ ηηο έξεπλεο ζηε βηνηερλνινγία – γελεηηθή κεραληθή κε πξφζρεκα 

ηελ θάιπςε ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ηνπ απμαλφκελνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο. κσο 

ην ζέκα ηεο θάιπςεο ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ, δελ πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ 

ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά θπξίσο απφ ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, θαη απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ην γεγνλφο φηη ε κεγαιχηεξε 

αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ παξαηεξείηαη ζηηο θησρφηεξεο ρψξεο ζε ζρέζε κε ηηο αλα-

πηπγκέλεο, φκσο νη πνιίηεο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ είλαη πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 
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ιεζηξηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ (αθφκε θαη άιισλ ρσξψλ) θαη απφ ηελ ηάζε πξνο 

ππεξθαηαλάισζε. 

Σα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα θπηά, δψα θαη ε θισλνπνίεζε ησλ δψσλ δελ εμαζθα-

ιίδνπλ κηα βηψζηκε ιχζε γηα ηελ θάιπςε δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ, ηα 

ηπρφλ νθέιε –θαζφηη νη ζπλζήθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθέξνπλ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο 

θχζεο– είλαη πεξηνξηζκέλα, π.ρ. παξαγσγή θάπνησλ θπηψλ αλζεθηηθψλ ζηελ πξν-

ζβνιή απφ θάπνην έληνκν, άξα κεγαιχηεξε ζνδεηά θαη ιηγφηεξε ή θαζφινπ ρξήζε 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αγξνρεκηθνχ, ελ αληηζέζεη κε ηνπο πηζαλνχο ή αλακελφκελνπο 

θηλδχλνπο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξη-

βάιινλ γεληθφηεξα θαη κάιηζηα ζε εθηεηακέλε θιίκαθα. 

Απφ ηα παξαπάλσ φκσο αλαθεξφκελα, επηζεκαίλεηαη φηη ηίζεληαη θαη επηπιένλ πξν-

βιεκαηηζκνί, φπσο: 

– φηη ελψ γηα απηά ηα δεηήκαηα ππάξρεη επηζηεκνληθή αβεβαηφηεηα ή είλαη νξαηφο ν 

θίλδπλνο εθηεηακέλεο δεκίαο, ππάξρνπλ επηζηήκνλεο ζην ρψξν ηεο βηνηερλνινγίαο – 

γελεηηθήο κεραληθήο πνπ παξαδίδνπλ ηηο έξεπλέο ηνπο γηα εθαξκνγή/πξνο ρξήζε, 

πνιηηηθνί πνπ λνκνζεηνχλ ππέξ ακθηιεγφκελσλ ή/θαη επηδήκησλ εθαξκνγψλ ηεο 

βηνηερλνινγίαο – γελεηηθήο κεραληθήο, θαζψο θαη πνιίηεο πνπ απνδέρνληαη ή αδηα-

θνξνχλ γηα ακθηιεγφκελεο ή/θαη επηδήκηεο εθαξκνγέο ηεο βηνηερλνινγίαο – γελεηηθήο 

κεραληθήο. 

– κεγάιν ηκήκα ησλ πνιηηψλ (κεηαμχ απηψλ πνιηηηθνί θαη επηζηήκνλεο) ελδηαθέξεηαη 

γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρνπλ νξηζκέλεο εθαξκνγέο ηεο βηνηερλνινγίαο – γελεηηθήο 

κεραληθήο ζηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ θαη ζηε κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θπξίσο 

απφ αλζξσπνθεληξηθή, ρξεζηκνζεξηθή ζθνπηά, αδηαθνξεί φκσο γηα ηελ θαιχηεξε 

κεηαρείξηζε θαη επδσία ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ. 

 

    Οη παξαπάλσ εθαξκνγέο ηεο βηνηερλνινγίαο – γελεηηθήο κεραληθήο αθνξνχλ 

ηξνπνπνηήζεηο/επεκβάζεηο ζην γελεηηθφ πιηθφ έκβησλ νξγαληζκψλ (θπηψλ, δψσλ, 

κηθξννξγαληζκψλ) δεκηνπξγψληαο ζρεηηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηηο ελ ιφγσ 

εθαξκνγέο. Αλάινγνη πξνβιεκαηηζκνί πξνθχπηνπλ θαη απφ ηηο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ 

ην αλζξψπηλν γελεηηθφ πιηθφ κέζσ ησλ εθαξκνγψλ ηεο βηνταηξηθήο. Οη επηζηε-

κνληθέο εμειίμεηο ζα κπνξνχλ λα δψζνπλ ζην άκεζν κέιινλ πεξηζζφηεξεο δπλα-

ηφηεηεο, ήδε ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δεκηνπξγεί/επεμεξγάδεηαη γχξσ απφ ηνπο 

ράξηεο ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο, ησλ πξσηετλψλ θαη ησλ θπηηάξσλ, ζε πξψηκα 

ζηάδηα βξίζθεηαη ε γνληδηαθή ζεξαπεία, ελψ ζπλερίδεηαη ε έξεπλα γηα ηελ ηερλεηή 

γνληκνπνίεζε θαη ηε ζεξαπεπηηθή θισλνπνίεζε.  

Πξνο ην παξφλ κέζσ ςήθηζεο ζρεηηθψλ πκβάζεσλ
8
, νη κφλεο επηηξεπηέο επεκβάζεηο 

ζην αλζξψπηλν γνληδίσκα αθνξνχλ ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο, ελψ απαγνξεχνληαη 

                                                             
8
 Βι. άξζξν 11 θαη 12 ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο γηα ην Αλζξψπηλν Γνληδίσκα θαη ηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα (UNESCO, 1997), άξζξν 13 ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ Πξν-

ζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηεο Αμηνπξέπεηαο ηνπ Αηφκνπ ζε ζρέζε κε ηηο Δθαξκνγέο 

ηεο Βηνινγίαο θαη ηεο Ηαηξηθήο: χκβαζε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη ηε Βηνταηξηθή (Council of 

Europe, 1997) θαη άξζξν 1 ζην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ζηε χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Αλζξσ-

πίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηεο Αμηνπξέπεηαο ηνπ Αλζξσπίλνπ ληνο έλαληη ησλ Δθαξκνγψλ ηεο Βην-



161 
 

ελέξγεηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο γηα ηελ απφθηεζε επηζπκεηψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, θαη ηελ θισλνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. κσο ν ζχγρξνλνο 

ηξφπνο δσήο (ησλ επηζπκηψλ, ηεο δηάζεζεο ειέγρνπ), δελ αθήλεη πεξηζψξηα εθε-

ζπραζκνχ γηα ην θαηά πφζνλ νη άλζξσπνη ζα πεξηνξηζζνχλ ζηελ αιιαγή γνληδίσλ θαη 

ζηελ θισλνπνίεζε γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο ή ζα ζειήζνπλ κέζσ κηαο ζχγρξνλεο 

επγνληθήο λα ηξνπνπνηήζνπλ ην αλζξψπηλν είδνο, πξνζδίδνληάο ηνπ επηζπκεηά ρα-

ξαθηεξηζηηθά ή/θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ θισλνπνίεζε αλζξψπσλ, εμάιινπ ε 

πξνψζεζή ησλ Γ.Σ.Ο. θαη ησλ θισλνπνηεκέλσλ δψσλ εμνηθεηψλεη ηνπο αλζξψπνπο 

ζηελ ηδέα κηαο ζχγρξνλεο επγνληθήο. 

 

    Πξνβιεκαηηζκνί πξνθχπηνπλ θαη απφ ηηο εθαξκνγέο ηεο λαλνηερλνινγίαο, απηνί  

εζηηάδνληαη θπξίσο ζηε ρξήζε λαλνζσκαηηδίσλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, ζηα δψα, 

ζηα ηξφθηκα θαη ζηηο δσνηξνθέο, θαζφηη ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο ζηελ 

πγεία ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ, θαζψο θαη ζηελ έθιπζε αησξνχκελσλ λαλν-

ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκφζθαηξα απφ δηάθνξα λαλνπξντφληα, ε νπνία ελέρεη επίζεο 

πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο. 

Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα πξνβιεκαηίδεηαη γηα ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο, δε-

δνκέλνπ ηεο χπαξμεο πιεξνθνξηψλ γηα αξλεηηθέο επηδξάζεηο, ελψ πξνζπαζεί λα 

βειηηψζεη ηα λαλνπξντφληα θαζηζηψληάο ηα αζθαιή.  

Απφ ηα παξαπάλσ φκσο αλαθεξφκελα, επηζεκαίλεηαη φηη ηίζεληαη θαη επηπιένλ πξν-

βιεκαηηζκνί, φπσο: 

– φηη ελψ ππάξρεη επηζηεκνληθή αβεβαηφηεηα γχξσ απφ ην ζέκα ή θαη ελδείμεηο γηα 

θηλδχλνπο, θάπνηνη επηζηήκνλεο πξνρσξνχλ ζηε δεκηνπξγία ησλ πξντφλησλ απηψλ, 

παξαδίδνληάο ηα ζην θνηλφ πξνο ρξήζε. 

– ελψ ππάξρνπλ θαη πνιηηηθνί πνπ δελ ιακβάλνπλ ζρεηηθά κέηξα γηα λα εμαζθαιηζζεί 

πιήξσο ε αζθάιεηα απηψλ ησλ πξντφλησλ πξηλ ηε δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά. 

    εκεηψλεηαη φηη ε επίζπεπζε πξνψζεζεο ηέηνησλ πξντφλησλ, αθφκε θαη αλ ε επη-

ζηεκνληθή θνηλφηεηα είρε θάπνηεο επηθπιάμεηο, ζα είρε σο έλα βαζκφ λφεκα ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηέηνησλ πξντφλησλ αθνξά ζε εθαξκνγέο ζηελ ηαηξηθή π.ρ. 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θάπνηαο αζζέλεηαο, φκσο φηαλ πξφθεηηαη γηα έλα θαηαλα-

ισηηθφ πξντφλ π.ρ. γηα έλα θαιιπληηθφ ή γηα ηελ απφθηεζε θάπνηαο γεχζεο ζε έλα 

ηξφθηκν, ηφηε είλαη πξνθαλέο φηη ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο (πιηζκφο, ππεξθαηα-

λάισζε), σζεί επηρεηξήζεηο θαη επηζηήκνλεο ζηε ρξήζε λαλνζσκαηηδίσλ ζε πξντ-

φληα, πξνηάζζνληαο φκσο έηζη ην θέξδνο θαη ηελ θάιπςε ησλ ζχγρξνλσλ «αλαγθψλ» 

ησλ θαηαλαισηψλ, απ’ φηη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

    Πξνβιεκαηηζκνί πξνθχπηνπλ θαη απφ ηελ νηθνλνκηθή απνηίκεζε ηεο θχζεο, ε 

νπνία πξνσζείηαη σο επηρεηξεζηαθφ εξγαιείν ζην πιαίζην ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο, 

ελψ ζπλνδεχεηαη θαη απφ άιιεο έλλνηεο φπσο π.ρ. νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο, ιν-

                                                                                                                                                                              
ινγίαο θαη ηεο Ηαηξηθήο θαη γηα ηελ Απαγφξεπζε ηεο Κισλνπνίεζεο ησλ Αλζξψπηλσλ λησλ (Council 

of Europe, 1998). 
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γηζηηθή απνηίκεζε ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ. Απηφ πνπ επηρεηξείηαη είλαη ε απφδνζε 

ρξεκαηηθήο αμίαο ζε ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγίεο ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. 

Γηάθνξνη επηζηήκνλεο πξνσζνχλ/ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή απνηίκεζε ηεο 

θχζεο, ελψ άιινη εθθξάδνπλ δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ηε ζθνπηκφηεηα αιιά θαη ηελ 

εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απνηίκεζεο. 

Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο απνηίκεζεο λαη κελ έρεη ζεκαζία π.ρ. λα γλσξίδνπκε 

πφζν απνηηκάηαη θάηη, έηζη ψζηε λα απνθαηαζηαζεί κηα δεκία ζην πεξηβάιινλ, απφ 

ηελ άιιε πιεπξά φκσο έρνπκε θαη εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο θχζεο φηαλ απνδίδνπκε 

ρξεκαηηθή αμία ζε απηήλ θαη κάιηζηα ζε κεγάιν εχξνο. 

Ζ νηθνλνκηθή απνηίκεζε ηεο θχζεο σο επηρεηξεζηαθφ εξγαιείν, είλαη πξνθαλέο φηη 

κπνξεί λα απνβεί θαη εηο βάξνο ηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, φηαλ επί παξαδείγκαηη 

επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα πξνσζψληαο ηα ζρέδηά ηνπο, «εθκεηαιιεπηνχλ» ην επη-

ρεηξεζηαθφ απηφ εξγαιείν πνπ ε ίδηα ε πνιηηεία  ζα έρεη θαζνξίζεη. 

Ζ επηζήκαλζε απηή ζρεηηθά κε ην σο άλσ ζέκα, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη επη-

ζηήκνλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ νηθνλνκηθή απνηίκεζε ηεο θχζεο, ζα παξαδψζνπλ 

ζρεηηθέο κειέηεο σο έλα επηρεηξεζηαθφ εξγαιείν πξνο αμηνπνίεζή ηνπ, απφ ηελ 

πνιηηηθή. Σν εξψηεκα/πξνβιεκαηηζκφο φκσο πνπ πξνθχπηεη, είλαη θαηά πφζνλ νη 

πνιηηηθνί δηαθξίλνληαη γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο ζπλείδεζε γηα λα δηαρεηξηζηνχλ 

ην ελ ιφγσ επηρεηξεζηαθφ εξγαιείν, ζην νπνίν νη έλλνηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ πξά-

ζηλε νηθνλνκία κπνξεί λα ππφθεηληαη θαη ζε επηιεθηηθή εξκελεία. 

    Με βάζε ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα δεηήκαηα, πνπ κέξνο ηνπο ραξαθηεξίδεηαη 

απφ επηζηεκνληθή αβεβαηφηεηα, κε ελδείμεηο γηα θηλδχλνπο ή κε αλακελφκελνπο 

θηλδχλνπο, πνπ ε έθηαζε ησλ επηπηψζεσλ ελδέρεηαη λα είλαη αλεπαλφξζσηε ή εθηε-

ηακέλε, κε ηνλ πεηξακαηηζκφ κε ην γελεηηθφ πιηθφ έκβησλ νξγαληζκψλ (θπηψλ, δψσλ, 

κηθξννξγαληζκψλ) αδηαθνξψληαο γηα ηελ θαιχηεξε κεηαρείξηζε θαη επδσία ησλ 

έκβησλ απηψλ νξγαληζκψλ, ηίζεηαη πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή 

ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ. 

Ο ηξφπνο δσήο ησλ πνιηηψλ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο –ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα– ραξαθηεξίδεηαη απφ αιφγηζηε παξαγσγή θαη θαηαλάισζε, απφ δηάζεζε 

ειέγρνπ θαη επηβνιήο, απφ ξνπή πξνο κηα θαθψο ελλννχκελε επκάξεηα, αλαπφθεπθηα 

απηή ε ζηάζε, νδεγεί ζε επηινγέο πνηθηιφηξνπεο εθκεηάιιεπζεο ηφζν ησλ έκβησλ 

νξγαληζκψλ (θπηψλ, δψσλ, κηθξννξγαληζκψλ), φζν θαη ηνπ πεξηβάιινληνο γελη-

θφηεξα, ρσξίο λα ζπλεηδεηνπνηνχκε ην κέγεζνο ησλ επηπηψζεσλ ησλ επηινγψλ καο. 

Απηφο ν σθειηκηζηηθφο ηξφπνο δσήο, πξνάγεη ηελ αραιίλσηε αλάπηπμε ηεο έξεπλαο 

θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη ελ ηέιεη θαη ηελ εμάξηεζε ησλ αλζξψπσλ απφ απηέο. Ζ κε 

ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, δελ βνεζά ζην λα αλα-

πηχμνπλ νη πνιίηεο πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη ήζνο. Έηζη, κεγάιν ηκήκα ησλ 

πνιηηψλ (κεηαμχ απηψλ πνιηηηθνί θαη επηζηήκνλεο) εκθαλίδνληαη λα έρνπλ κερα-

ληζηηθή αληίιεςε ηεο θχζεο, ηνπ πεξηβάιινληνο, αδηαθνξψληαο γηα ηηο επηπηψζεηο 

ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ επηινγψλ ηνπο. 

    εκεηψλεηαη φηη ζε θείκελα ησλ δηαζθέςεσλ θαη ησλ ζπλεδξίσλ ηεο Πεξηβαιινληη-

θήο Δθπαίδεπζεο ππάξρνπλ αλαθνξέο, γηα ηε ζεκαζία ηεο εζηθήο θαη ησλ εζηθψλ 
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αμηψλ ζηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ αλζξψπσλ πξνο 

ην πεξηβάιινλ. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη αλαθνξέο: 

–  «ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε πξέπεη […] λα πξνσζήζεη ηηο εζηθέο […] αμίεο» 

(χζηαζε Νν. 1 θξηηήξην 6 ηεο «Γηαθήξπμεο ηεο Σηθιίδαο» - UNESCO, 1978). 

– «ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε λα ζηνρεχεη […] ζηε δηαζθάιηζε ησλ εζηθψλ 

αμηψλ» (χζηαζε Νν. 7 θξηηήξην 1 ηεο «Γηαθήξπμεο ηεο Σηθιίδαο» - UNESCO, 

1978). 

– «Ζ Γηάζθεςε […] Θεσξψληαο φηη ηα αίηηα ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο ζα πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ ζε έλα βαζχηεξν επίπεδν, ζε ζπγθεθξηκέλεο πιεπξέο ησλ ίδησλ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, φπσο: ζε κία ιαλζαζκέλε εζηθή αληίιεςε ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηεο θχζεο» (χζηαζε Νν. 4 ηεο «Γηαθήξπμεο 

ηεο Σηθιίδαο» - UNESCO, 1978). 

–  «Ζ Γηάζθεςε ζπληζηά ζηα Κξάηε Μέιε λα ιάβνπλ ππ’ φςηλ ηνπο ηε ζεηηθή θαη 

εκπινπηηζηηθή επίδξαζε ησλ εζηθψλ αμηψλ ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ πεξη-

βαιινληηθήο εθπαίδεπζεο.» (χζηαζε Νν. 7 θξηηήξην 7 ηεο «Γηαθήξπμεο ηεο 

Σηθιίδαο» - UNESCO, 1978). 

    Παξά ηηο αλαθνξέο πεξί εζηθήο ζε δηεζλή θείκελα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαί-

δεπζεο, ν κε ζπζηεκαηηθφο ραξαθηήξαο αλάπηπμήο ηεο, νη απιέο αλαθνξέο πεξί 

ήζνπο ρσξίο ηελ εκβάζπλζε ζηηο εζηθέο πξνεθηάζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκά-

ησλ, απνκαθξχλνπλ ην ζηφρν ηεο αλάπηπμεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο απφ ηνπο 

πνιίηεο.  

    εκεηψλεηαη φηη αλάινγεο κε ηηο σο άλσ αλαθνξέο γηα ηε ζεκαζία ηεο εζηθήο, 

ππάξρνπλ θαη ζε δηεζλή θείκελα ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, ρα-

ξαθηεξηζηηθέο είλαη νη αλαθνξέο: 

– «Ζ ζεκαηνινγία ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλεη […] ηελ 

εζηθή» (Αξρή 15 ηεο «ηξαηεγηθήο γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» 

- UN Economic and Social Council-UNECE, 2005). 

– «Ζ αληηκεηψπηζε ηεο εζηθήο δηάζηαζεο […] είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε θαη σο εθ ηνχηνπ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ 

Αεηθφξν Αλάπηπμε. Ζ επζχλε είλαη ζχκθπηε ζηελ εζηθή θαη γίλεηαη πξαθηηθφ ζέκα 

γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» (Αξρή 23 ηεο «ηξαηεγηθήο γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» - UN Economic and Social Council-

UNECE, 2005). 

    Παξά ηηο αλαθνξέο πεξί εζηθήο ζε δηεζλή θείκελα γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη 

ηηο εζηθέο πξνεθηάζεηο απφ ηηο αλαθνξέο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ 

θνηλσληθή επεκεξία, ην ελδηαθέξνλ γηα ην δηθαίσκα ηεο ηθαλνπνίεζεο αλαγθψλ ησλ 

κειινληηθψλ γελεψλ, ε αζάθεηα ησλ θεηκέλσλ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ή αθφκε θαη 

νη ζαθείο αλαθνξέο πνπ πξνηάζζνπλ ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, ηελ πξάζηλε νηθν-

λνκία, ηελ απαίηεζε ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία λα κειεηάηαη ζπλδπαζηηθά κε ηελ 

αλάπηπμε, ζέηνπλ πξνβιεκαηηζκνχο, δεδνκέλνπ φηη ηα θείκελα απηά κπνξνχλ λα 

εξκελεπζνχλ θαηά ην δνθνχλ, ππνλνκεχνληαο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηελ θνηλσληθή επεκεξία (φπσο αλαπηχρζεθε θαη παξαπάλσ ζε απηφ ην θεθάιαην), 

θαη’ επέθηαζε νη φπνηεο αλαθνξέο πεξί εζηθήο θαη εζηθψλ πξνεθηάζεσλ πνπ απν-

δίδνληαη ζε θείκελα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζηεξνχληαη αμηνπηζηίαο.  
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    ε απηφ ην ζεκείν παξαηίζεληαη θαη αλαιχνληαη θάπνηεο επηπιένλ αλαθνξέο απφ 

θείκελα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, θαηαδεηθλχνληαο ην αζαθέο πιαίζην ησλ αλαθνξψλ 

απηψλ ζρεηηθά κε ηε δηαζθάιηζε εζηθψλ αμηψλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο πεξηβαι-

ινληηθήο εζηθήο. 

ηελ Αηδέληα ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα κεηά ην 2015 ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη 

ζηφρνη έσο ην έηνο 2030 (UN General Assembly, 2015b), αλαθέξεηαη: «Σέινο ε πείλα 

[…] βειηίσζε ζξεπηηθφηεηαο [ησλ ηξνθψλ]» (ηφρνο 2 ηεο Αηδέληαο), «Μέρξη ην 

2030, ηειεηψλεη ε πείλα […] ζξεπηηθή θαη επαξθήο ηξνθή φιν ην ρξφλν» (ηφρνο 2.1 

ηεο Αηδέληαο), «Μέρξη ην 2030, ζα δηπιαζηαζηεί ε γεσξγηθή παξαγσγηθφηεηα» 

(ηφρνο 2.3 ηεο Αηδέληαο), «Γηνξζψζηε θαη απνθχγεηε ηνπο εκπνξηθνχο πεξηνξη-

ζκνχο θαη ηηο ζηξεβιψζεηο ησλ παγθφζκησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ» (ηφρνο 2.5.β ηεο 

Αηδέληαο).  

Οη ζηφρνη απηνί θαίλεηαη φηη έρνπλ εζηθέο δηαζηάζεηο, θαζφηη απνζθνπνχλ ζηελ 

θάιπςε δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο θαη κάιηζηα αλζξψπσλ πνπ 

ππνζηηίδνληαη. Δπηζεκαίλεηαη φκσο, φηη νη αλαθνξέο γηα «ηέινο ηεο πείλαο», «επάξ-

θεηα ηξνθήο φιν ην ρξφλν», «δηπιαζηαζκφ ηεο γεσξγηθήο παξαγσγηθφηεηαο» πα-

ξαπέκπνπλ ζε ηζρπξηζκνχο επηρεηξήζεσλ πνπ πξνσζνχλ ηνπο Γ.Σ.Ο. θαη ηα αγξν-

ρεκηθά, αθφκε ε αλαθνξά γηα «βειηίσζε ηεο ζξεπηηθφηεηαο ησλ ηξνθψλ» παξα-

πέκπεη ζηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα θαη ζηηο εθαξκνγέο ηεο λαλνηερλνινγίαο 

ζε θπηηθνχο, δσηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηξφθηκα, ελψ ε αλαθνξά γηα «δηφξζσζε, απφ-

θπγή ησλ εκπνξηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηηο παγθφζκηεο γεσξγηθέο αγνξέο» ππνδεηθλχεη 

ζε θξάηε πνπ απαγνξεχνπλ ηελ παξαγσγή θαη δηαθίλεζε Γ.Σ.Ο. ζηελ επηθξάηεηά ηνπο 

ή δεηνχλ ηε ζήκαλζε ησλ Γ.Σ.Ο. ή γεληθά δεηνχλ ηελ αλαγξαθή ζηνηρείσλ γηα 

δηάθνξα πξντφληα πξνθεηκέλνπ λα θπθινθνξήζνπλ ζηελ αγνξά, λα άξνπλ ηηο φπνηεο 

απαγνξεχζεηο ή πεξηνξηζκνχο πξνο φθεινο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη παξαπάλσ ηζρπ-

ξηζκνί κπνξεί λα ζεσξεζνχλ αβάζηκνη, δεδνκέλνπ φηη ζην ελ ιφγσ θείκελν δελ 

γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηερλνινγία, ζηε βηνηερλνινγία – γελεηηθή κεραληθή, απφ ηηο 

νπνίεο ζα πξνέιζνπλ νη Γ.Σ.Ο., ε λαλνηερλνινγία ζε ηξφθηκα, ηα αγξνρεκηθά· φκσο 

αλαηξέρνληαο ζηελ Αηδέληα 21 ηνπ 1992 (UN Sustainable Development, 1992) ε 

νπνία απνηειεί ην θείκελν βάζεο, ζην Κεθάιαην 16 γίλεηαη ιφγνο γηα ηε βηνηε-

ρλνινγία, ραξαθηεξηζηηθέο είλαη νη αλαθνξέο: «ππφζρεηαη λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά 

ζηελ αλάπηπμε, γηα παξάδεηγκα, […] εληζρπκέλε επηζηηηζηηθή αζθάιεηα», «αιιαγέο 

ζην δενμπξηβνλνπθιετληθφ νμχ (DNA) ή γελεηηθφ πιηθφ ζε θπηά, δψα θαη κηθξνβηαθά 

ζπζηήκαηα, νδεγψληαο ζε ρξήζηκα πξντφληα θαη ηερλνινγίεο.», «Αχμεζε ηεο δηα-

ζεζηκφηεηαο ηξνθίκσλ, δσνηξνθψλ» (Κεθάιαην 16.1 ηεο Αηδέληαο), «Βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, ηεο δηαηξνθηθήο πνηφηεηαο θαη ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ ηξνθίκσλ 

θαη ησλ δσνηξνθψλ» (Κεθάιαην 16.5 ηεο Αηδέληαο), «Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη 

απμαλφκελεο αλάγθεο θαηαλάισζεο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ» (Κεθάιαην 16.2 

ηεο Αηδέληαο). 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο, είλαη εκθαλέο φηη κέζσ ησλ θεηκέλσλ ηεο αεη-

θφξνπ αλάπηπμεο, πξνσζνχληαη νη εθαξκνγέο ηεο βηνηερλνινγίαο – γελεηηθήο κε-

ραληθήο κε ηελ επίθιεζε αεηθνξηθνχ ζηφρνπ (θάιπςε δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ησλ 

αλζξψπσλ), ελψ είλαη εκθαλήο θαη ε εζηθή δηάζηαζε ηνπ ζηφρνπ. Δπηζεκαίλεηαη 

φκσο, φηη κε ηελ αλαθνξά ζην Κεθάιαην 16.2 ηεο Αηδέληαο «γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
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ησλ απμαλφκελσλ αλαγθψλ θαηαλάισζεο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ», δελ πξν-

θχπηεη εζηίαζε ηεο Αηδέληαο ζηελ αιιαγή ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ 

απέλαληη ζηελ ππεξθαηαλάισζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, αιιά πξνζπάζεηα λα 

ζπληεξεζνχλ νη ππάξρνπζεο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο πξνο φθεινο ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ζηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε ε βηνηερλνινγία – γελεηηθή κεραληθή ρξε-

ζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ θέξδνπο θαη ηεο θπξηαξρίαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

(πξάζηλε νηθνλνκία). 

Αθφκε φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε δηάρπζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ θπηψλ 

ζην πεξηβάιινλ, θάλεη νξαηφ ηνλ θίλδπλν ηεο επηκφιπλζεο ησλ ππφινηπσλ θαιιηεξ-

γεηψλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο γεληθφηεξα, κε πηζαλή ηε κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

θαη ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο αγξνρεκηθψλ, ζέηνληαο νπζηαζηηθά δήηεκα γηα ηελ ηζνξ-

ξνπία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Εεηήκαηα ηίζεληαη γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ απφ ηελ 

παξαγσγή θισλνπνηεκέλσλ θαη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ δψσλ, φπσο επίζεο θαη 

απφ ηε ρξήζε ηεο λαλνηερλνινγίαο ζε θπηηθνχο, δσηθνχο νξγαληζκνχο, ζε ηξφθηκα 

θαη δσνηξνθέο, ελψ θαη ε έθιπζε αησξνχκελσλ λαλνζσκαηηδίσλ ζηελ αηκφζθαηξα 

ελέρεη επίζεο πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο. 

Έηζη νη ελ ιφγσ εθαξκνγέο ηεο βηνηερλνινγίαο – γελεηηθήο κεραληθήο δελ εμα-

ζθαιίδνπλ κηα βηψζηκε ιχζε γηα ηελ θάιπςε δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ, 

ελψ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αλεπαλφξζσηε ή εθηεηακέλε δεκία ζέηνληαο νπ-

ζηαζηηθφ πξφβιεκα επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ αλζξψπσλ, ελψ είλαη 

πξνθαλέο φηη αίξεηαη ή ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ε εζηθή δηάζηαζε ηνπ ζηφρνπ πεξί 

θάιπςεο δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ.  

εκεηψλεηαη φηη ζην θεθάιαην 16 ηεο Αηδέληαο, γίλεηαη αλαθνξά πεξί πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θαη νξζήο δηαρείξηζεο ηεο βην-

ηερλνινγίαο, είλαη πξνθαλέο φηη νη αλαθνξέο ζηα θείκελα απηά, παξνπζηάδνπλ 

αζάθεηα θαη αληηθαηηθφηεηα, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα φηη ελψ ήδε ζε 

θάπνηεο ρψξεο γίλεηαη ρξήζε Γ.Σ.Ο. θαη νη επηρεηξήζεηο πηέδνπλ γηα ηελ πξνψζεζή 

ηνπο θαη ζε άιιεο, ζην ηφρν 2.5.β ηεο Αηδέληαο (UN General Assembly, 2015b) 

γίλεηαη αλαθνξά ζην φηη ηα θξάηε ζα πξέπεη λα δηνξζψζνπλ θαη λα απνθχγνπλ ηνπο 

εκπνξηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

Απηφ πνπ επίζεο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ζηα θείκελα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, 

είλαη θαη ην ζέκα ηεο απφδνζεο εζηθψλ αμηψλ πξνο ηνπο έκβηνπο νξγαληζκνχο (θπηά, 

δψα, κηθξννξγαληζκνί), είλαη πξνθαλέο απφ ηηο σο άλσ αλαθνξέο, φηη ε αεηθφξνο 

αλάπηπμε απνδίδεη ρξεζηηθή αμία ζηνπο έκβηνπο απηνχο νξγαληζκνχο. κσο ε ρξε-

ζηκνζεξηθή αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηνλ πνηθηιφηξνπν πεηξακαηηζκφ ζηνπο 

έκβηνπο απηνχο νξγαληζκνχο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ε ηζνξξνπία ηνπ νηθν-

ζπζηήκαηνο θαη ε πνιππινθφηεηά ηνπ, νδεγεί ζηελ κε απφδνζε έζησ ηεο ειάρηζηεο 

αλαγλψξηζεο ζην ξφιν πνπ επηηεινχλ ζην νηθνζχζηεκα θαη ηελ αμία ηνπο σο δσ-

ληαλψλ νξγαληζκψλ, ζέηνληαο δήηεκα γηα ην αλ ε αεηθφξνο αλάπηπμε πξνάγεη ηελ 

πεξηβαιινληηθή εζηθή. 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο, ηίζεηαη πξνβιεκαηηζκφο θαηά πφζνλ επζηαζεί ε 

αλαθνξά: «Σα αλζξψπηλα φληα είλαη ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο. […] ζε αξκνλία κε ηε θχζε» (Αξρή 1 ηεο «Γηαθήξπμεο ηνπ Ρίν» - UN 

Sustainable Development, 1992). 
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    Ζ αζάθεηα ησλ αλαθνξψλ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ή θαη νη ζαθείο αλαθνξέο πνπ 

πξνηάζζνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζέηνπλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαζθάιηζε 

εζηθψλ αμηψλ θαη πξναγσγήο ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο, θαη απηφ ην ζεκείν ζα 

πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη θαη λα ιεθζεί ππ’ φςηλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξνχκελε κεηεμέιημε/ελζσκάησζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαί-

δεπζεο ζε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. Δλψ αλαθνξέο ζε θείκελα ηεο 

εθπαίδεπζεο, φπσο: «Ζ Αεηθφξνο Αλάπηπμε λνεκαηνδνηείηαη πεξηζζφηεξν σο εζηθφο 

θαλφλαο», «ε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ζεσξείηαη σο κία ηδαληθή 

απάληεζε […] γηα ηελ αληηκεηψπηζε […] ηεο θξίζεο αμηψλ.»
9
 ζα πξέπεη λα ηχρνπλ 

πξνζνρήο. 

 

    Ζ έλλνηα ηεο εζηθήο θαη ε απφδνζε εζηθψλ αμηψλ είλαη γλψξηζκα απνθιεηζηηθά 

ησλ αλζξψπσλ, θαη απηφ ην γλψξηζκα, ελαπφθεηηαη ζηνπο αλζξψπνπο αλ ζα ην 

θαιιηεξγήζνπλ αλαπηχζζνληαο θαηάιιειε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπο, ζηνλ έκβην θφζκν, ζην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα. 

Ζ Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή σο θιάδνο ηεο εθαξκνζκέλεο εζηθήο, αζρνιείηαη κε ηελ 

εζηθή ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ. Απαξηίδεηαη απφ εζηθέο ζεσξίεο, νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηξείο θχξηεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, απηήλ 

ηεο αλζξσπνθεληξηθήο, ηεο βηνθεληξηθήο θαη ηεο νηθνθεληξηθήο. Μέζσ ησλ πξν-

ζεγγίζεσλ απηψλ επηρεηξείηαη ε εμεχξεζε ηεο εζηθήο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ην 

πεξηβάιινλ θαη αλαιχνληαη δεηήκαηα απφδνζεο αμηψλ (απφ ηε ζρεηηθή – ρξεζηηθή  

κέρξη ηελ απφιπηε αμία) ζε έκβηνπο νξγαληζκνχο θαη νηθνζπζηήκαηα.  

εκεηψλνληαο φηη θάπνηα απφ ηα ξεχκαηα (ζεσξίεο) πνπ απαξηίδνπλ ηελ Πεξηβαι-

ινληηθή Ζζηθή, ζηελ πξνζπάζεηα εμεχξεζεο ηεο θαιχηεξεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ 

απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, «θηινμελνχλ» –θαηά ηε γλψκε κνπ– αθξαίεο ζέζεηο ζε 

κέξνο ησλ πξνζεγγίζεψλ ηνπο (φπσο π.ρ. ην ξεχκα ηεο Βαζηάο Οηθνινγίαο, ζε αλα-

θνξέο ζρεηηδφκελεο κε ηε κείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ), ην πεδίν ηεο Πε-

ξηβαιινληηθήο Ζζηθήο πξνζθέξεη ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ απφ ην 

πεδίν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο δηεπξχλνληαο ην πεδίν ηεο. 

Ζ Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή έρεη σο ζηφρν ηεο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

νπζηαζηηθά ν ζηφρνο απηφο, είλαη ν απψηεξνο ζηφρνο θαη ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθ-

παίδεπζεο. ε απηφ ην ζεκείν ζχγθιηζεο θαη θνηλήο ζηφρεπζεο ησλ δχν πεδίσλ, 

έγθεηηαη θαη ε πξφηαζε πνπ δηαηππψλεηαη ζην παξφλ πφλεκα λα ηδσζεί ε Πεξη-

βαιινληηθή Ζζηθή σο βαζηθή ζπληζηψζα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, γηα ηελ 

ηζρπξνπνίεζε ηεο ηειεπηαίαο, κε ζθνπφ λα αλαπηπρζεί ζηνπο πνιίηεο πεξηβαιινληηθή 

ζπλείδεζε θαη ήζνο πνπ ζα κεηνπζηψλνληαη ζε πξάμε θαη ζα είλαη εκθαλή ζηηο 

ελέξγεηεο θαη ζηηο επηινγέο ηνπο. 

 

                                                             
9
 ει. 7 ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ «Πεξηβάιινλ θαη Δθπαίδεπζε γηα ηελ 

Αεηθφξν Αλάπηπμε» γηα ην Νεπηαγσγείν, Α΄-Σ΄ Γεκνηηθνχ, Α΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ, (Ηλζηηηνχην Δθπαη-

δεπηηθήο Πνιηηηθήο, 2014). 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
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Ζ ελζσκάησζε ζηνηρείσλ απφ ην πεδίν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Ζζηθήο ζηελ Πεξη-

βαιινληηθή Δθπαίδεπζε είλαη ζθφπηκε, γηα λα αληηιεθζνχλ νη πνιίηεο: 

– ηηο εζηθέο πξνεθηάζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. 

– ηα εζηθά δηιήκκαηα πνπ ηίζεληαη θαη λα βνεζεζνχλ ζηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε. 

– γηα λα είλαη ζε ζέζε λα πάξνπλ ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο. 

 

Ζ ελζσκάησζε ζηνηρείσλ απφ ην πεδίν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Ζζηθήο ζηελ Πεξη-

βαιινληηθή Δθπαίδεπζε αθνξά ηφζν ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε φζν θαη ηε κε ηππηθή, 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε έληαμε ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί: 

– ζε ζρνιηθά καζήκαηα ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

– ζε δξάζεηο/δξαζηεξηφηεηεο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

– ζε καζήκαηα ζρνιψλ ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε έκθαζε ζε ζρνιέο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζην θεθ. 2.4. 

– ζε πξνγξάκκαηα, δξάζεηο/δξαζηεξηφηεηεο ζηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε.  

– ζε ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ. 

– ζε ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο ππαιιήισλ πνπ αλήθνπλ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο/θνξείο 

κε δηάθνξα αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο. 

– ζε ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο πνιηηηθψλ. 

 

Ζ ελζσκάησζε ζηνηρείσλ απφ ην πεδίν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Ζζηθήο ζηελ Πεξη-

βαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζηα εμήο ζεκεία: 

–   αλάδεημε/θαηάδεημε εζηθψλ αμηψλ. 

–   αλάιπζε εζηθψλ δηιεκκάησλ ζηα ππφ εμέηαζε ζέκαηα. 

–   αλάιπζε εζηθψλ πξνεθηάζεσλ ζηα ππφ εμέηαζε ζέκαηα. 

–   αλαζηνραζκφ/πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηηο επηινγέο καο. 

–  αιιαγή λννηξνπίαο - κεηάβαζε απφ ηε κεραληζηηθή αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο 

ζηελ εζηθή αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ εζηθή ηνπ πξνζέγγηζε. 

 

Οη επηδησθφκελνη ζηφρνη απφ ηελ ελζσκάησζε ζηνηρείσλ απφ ην πεδίν ηεο Πεξη-

βαιινληηθήο Ζζηθήο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ζα πξέπεη λα είλαη: 

– λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη πνιίηεο ηελ πξνζσπηθή ηνπο επζχλε. 

– λα απνθηήζνπλ νη πνιίηεο θαη εηδηθά νη επηζηήκνλεο θαη πνιηηηθνί πεξηβαιινληηθή 

ζπλείδεζε θαη ήζνο.    

– λα απνηειεί επηδίσμε ηεο θνηλσλίαο ε εζηθή πξνζέγγηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

        Κιείλνληαο ην θεθάιαην απηφ, ζεκεηψλεηαη φηη κεηαμχ ησλ εζηθψλ ζεσξηψλ πνπ 

απαξηίδνπλ θαη εμεηάδνληαη ζην πεδίν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Ζζηθήο, είλαη θαη νη 

ζέζεηο ησλ ζξεζθεηψλ ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε αλζξψπνπ – πε-

ξηβάιινληνο. Χο εθ ηνχηνπ, ζηελ πξφηαζε πνπ δηαηππψλεηαη ζην παξφλ πφλεκα 

ζρεηηθά κε ηελ νπζηαζηηθή ελζσκάησζε ζηνηρείσλ απφ ην πεδίν ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Ζζηθήο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ απνηειεί 

έλα ηδηαίηεξν κάζεκα πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε/πξνψζεζε ηεο Πε-

ξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν. 
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    Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε θάζε κάζεκα ζην ζρνιείν (φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθ. 2) 

επηρεηξείηαη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, δειαδή ε δηαζχλδεζε ησλ γλσ-

ζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Έηζη κέζσ απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, κπνξνχλ λα δνζνχλ δπ-

λαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο κέζα απφ θάζε κάζεκα – ζρνιηθφ βηβιίν, 

φπσο θαη απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ελ πξνθεηκέλσ.  

Ζ ηδηαηηεξφηεηα φκσο ηνπ ελ ιφγσ καζήκαηνο, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη κέζσ ηνπ 

καζήκαηνο απηνχ, κπνξνχλ λα δνζνχλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηε καζεηηθή θνηλφηεηα, θαζφηη νη ζξεζθείεο –πνπ εκπεξηέρνληαη/ 

εμεηάδνληαη ζην ελ ιφγσ κάζεκα– αλαθέξνληαη ζηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην 

πεξηβάιινλ ππφ ην πξίζκα εζηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ.   

    Δζηηάδνληαο ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζην κάζεκα απηφ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 

ζεψξεζε ησλ ζξεζθεηψλ γηα ηε ζρέζε αλζξψπνπ – πεξηβάιινληνο, παξέρνληαη δπ-

λαηφηεηεο «θαιιηέξγεηαο» πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη πεξηβαιινληηθνχ ήζνπο 

ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ
10

. Ζ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο απφ πιεπξάο ησλ 

πνιηηψλ απνηειεί ζθνπφ θαη ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, αιιά θαη δεηνχκελν 

γηα ηελ θνηλσλία καο (βι. θεθάιαηα 1 θαη 1.1) ζηελ πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξη-

βάιινληνο. 

 

    Παξαθάησ παξαηίζεληαη ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη ε αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο 

ζπλείδεζεο ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο, είλαη ζηνπο ζθνπνχο/ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπ καζήκαηνο, ελψ αθνινχζσο γίλεηαη αλαθνξά ζε δηαπηζηψζεηο/πξνβιεκαηηζκνχο, 

θαη πξνηάζεηο γηα βειηησηηθέο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο 

εζηθήο ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ. 

    ην ζεκείν απηφ ελδεηθηηθά παξαηίζεληαη ζθνπνί/ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ κα-

ζήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-

ηξηεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π.. ηνπ καζήκαηνο πνπ ηζρχνπλ γηα 

ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016: 

– «Να εθηηκήζνπλ ηελ αλάγθε ζεβαζκνχ θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο» (ζει. 

3871 ζηελ Τ.Α. 21072α/Γ2/28-02-2003). 

                                                             
10

 ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ εληνπίδνληαη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ζπγθε-

θξηκέλα ζην βηβιίν ηεο Γ΄ Λπθείνπ ζηε ζειίδα 155, αλαθέξεηαη φηη: «Με ηνλ αλάινγν ζεβαζκφ πξνο 

ηελ πιηθή δεκηνπξγία, κε ηελ απηάξθεηα θαη ηελ νιηγάξθεηα, δειαδή λα αξθνχκεζα ζηα ιίγα, ηα 

απαξαίηεηα, λα κε δηαθαηερφκαζηε απφ πιενλεμία. Έηζη εκείο ζα έρνπκε επάξθεηα αγαζψλ, θαη ε θχζε 

ζα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ επεξρφκελσλ γελεψλ, δηαζέηνληαο ηα απαξαίηεηα απν-

ζέκαηα (αεηθφξνο αλάπηπμε).», θαζψο θαη ζην πηινηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζηα Θξεζθεπηηθά ηνπ 

Γεκνηηθνχ θαη Γπκλαζίνπ (2011) ζηε ζειίδα 18, αλαθέξεηαη φηη ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ: 

«θαιείηαη λα αμηνπνηήζεη: […] ηελ εγθάξζηα δηάρπζε ησλ ηδεψλ ηεο αεηθνξίαο (βηψζηκεο αλάπηπμεο) 

θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.».  

εκεηψλεηαη φηη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζα 

πξέπεη λα ηχρνπλ πξνζνρήο, θαζφηη φπσο θαηαδείρζεθε ζε απηφ ην θεθάιαην ε αζάθεηα ησλ αλαθνξψλ 

ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ή θαη νη ζαθείο αλαθνξέο πνπ πξνηάζζνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

εγείξνπλ εξσηεκαηηθά σο πξνο ηε δηαζθάιηζε εζηθψλ αμηψλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο πεξηβαιινληηθήο 

εζηθήο.  
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– «Να ελζηεξληζηνχλ φηη ν έκπξαθηνο ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ θαη ε πξνζηαζία 

ηνπ απνηεινχλ βαζηθή ππνρξέσζε ηνπ ρξηζηηαλνχ θαη θάζε αλζξψπνπ.» (ζει. 3885 

ζηελ Τ.Α. 21072α/Γ2/28-02-2003). 

– «Να θαηαλνήζνπλ ηε ρξηζηηαληθή εζηθή δσή σο απνθαηάζηαζε ηεο «θνηλσλίαο» 

κεηαμχ Θενχ θαη αλζξψπνπ, κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, θαη αλζξψπνπ θαη θχζεο.» (ζει. 

4349 ζηελ Τ.Α.  Γ2/2289/26-03-1998). 

    Αληίζηνηρεο αλαθνξέο ππάξρνπλ θαη ζηα λέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηνπ ελ ιφγσ 

καζήκαηνο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη:  

– «Αλαθαιχπηνπλ ζηε ρξηζηηαληθή παξάδνζε, ζηελ Αγία Γξαθή θαη ζηα ηεξά θείκελα 

ησλ ζξεζθεηψλ απαληήζεηο γηα ην λφεκα ηεο δσήο θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπ αλζξψπνπ 

(κε ηνλ Θεφ, ηνλ ζπλάλζξσπν θαη ηε θχζε).» (ζει. 30936 ζηελ Τ.Α. 143575/Γ2/07-

09-2016). 

– «Γηαηππψλνπλ ζπιινγηζκνχο γηα ηνλ ξφιν ησλ ζξεζθεηψλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ 

ηνπο ζε δεηήκαηα δηαθχιαμεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.» (ζει. 30743 ζηελ Τ.Α. 

143579/Γ2/07-09-2016). 

– «Γηαθξίλνπλ πξνζεγγίζεηο ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο θαη άιισλ ζξεζθεηψλ ζε 

βηνεζηθά δεηήκαηα.» (ζει. 30734 ζηελ Τ.Α. 143579/Γ2/07-09-2016). 

– «Πξνζεγγίδνπλ ηηο εμειίμεηο ηεο γελεηηθήο κε βάζε ηε δηδαζθαιία ηνπ Υξηζηηα-

ληζκνχ θαη άιισλ ζξεζθεπηηθψλ παξαδφζεσλ.» (ζει. 30742 ζηελ Τ.Α. 143579/Γ2 

/07-09-2016). 

– «Γηεξεπλνχλ ζηάζεηο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ θαη ησλ ζξεζθεηψλ απέλαληη ζηελ ηε-

ρλνινγία», «Γηαηππψλνπλ εζηθά θξηηήξηα γηα ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο.» (ζει. 30 

741 ζηελ Τ.Α. 143579/Γ2/07-09-2016). 

     

    ην ζεκείν απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζε δηαπηζηψζεηο/πξνβιεκαηηζκνχο αιιά θαη 

πξνηάζεηο γηα βειηησηηθέο ξπζκίζεηο, ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο 

εζηθήο ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ (Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην), ηφζν γηα 

ηα ηζρχνληα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη ηα ζρνιηθά βηβιία ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2015-

2016, φζν θαη γηα ηα λέα Πξνγξάκκαηα θαη ηελ επηρεηξνχκελε αλακφξθσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

    Γηα ην Γεκνηηθφ (Γ΄, Γ΄, Δ΄, Σ΄ ηάμεηο), κε βάζε ην ηζρχνλ Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π.. 

ηνπ καζήκαηνο (Τ.Α. 21072α/Γ2/28-02-2003) γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 αιιά 

θαη ηα ζρνιηθά βηβιία
11

, παξαηεξείηαη φηη εθηεηακέλε αλαθνξά γηα ην πεξηβάιινλ 

ππφ ην πξίζκα εζηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο (ρξηζηηαληθήο) πξνζέγγηζεο παξέρεηαη ζην 

βηβιίν ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ (θεθ. Β΄.6 θαη 7, Γ΄.10 θαη 15, Δ΄.22) θαη ζην βηβιίν ηεο Δ΄ 

Γεκνηηθνχ (θεθ. Α΄.1.6, Δ΄.1).  

                                                             
11

 Γηα ηε Γ΄ ηάμε ην ζρνιηθφ βηβιίν ησλ Ενχξα Π., Βνχθαλνπ Μ., Θεξκνχ Γ., Μαζηξνκηραιάθε Α., 

Παλαγάθε Α., γηα ηε Γ΄ ηάμε ην ζρνιηθφ βηβιίν ησλ Ενχξα Π., Θεξκνχ Γ., Παλαγάθε Α., Βνχθαλνπ 

Μ., Μαζηξνκηραιάθε Α., γηα ηελ Δ΄ ηάμε ην ζρνιηθφ βηβιίν ησλ Κνξλαξάθε Κ.,  Πξέληνπ Κ., 

Γηαλλαθφπνπινπ π. Γ., γηα ηε Σ΄ ηάμε ην ζρνιηθφ βηβιίν ησλ Γνχια Κ., Γειεθσζηαληή Κ., Κνκλελνχ 

Η., φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, γηα πιήξε ζηνηρεία 

βι. Πεγέο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο. 
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    Γηα ην Γπκλάζην (Α΄, Β΄, Γ΄ ηάμεηο), κε βάζε ην ηζρχνλ Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π.. ηνπ 

καζήκαηνο (Τ.Α. 21072α/Γ2/28-02-2003) γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 αιιά θαη ηα 

ζρνιηθά βηβιία
12

, παξαηεξείηαη φηη εθηεηακέλε αλαθνξά γηα ην πεξηβάιινλ ππφ ην 

πξίζκα εζηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο (ρξηζηηαληθήο) πξνζέγγηζεο παξέρεηαη ζην βηβιίν 

ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ (θεθ. Γ΄.13, Δ΄.24-27).  

    Γηα ην Λχθεην (Α΄, Β΄, Γ΄ ηάμεηο), κε βάζε ην ηζρχνλ Α.Π.. ηνπ καζήκαηνο (Τ.Α. 

Γ2/2289/26-03-1998) γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 αιιά θαη ηα ζρνιηθά βηβιία
13

, 

παξαηεξείηαη φηη εθηεηακέλε αλαθνξά γηα ην πεξηβάιινλ ππφ ην πξίζκα εζηθήο θαη 

ζξεζθεπηηθήο (ρξηζηηαληθήο) πξνζέγγηζεο παξέρεηαη θαη ζηηο ηξείο ηάμεηο, ζην βηβιίν 

ηεο Α΄ ηάμεο (θεθ. Α΄.7, Β΄.23, 24 θαη 28), ηεο Β΄ ηάμεο (θεθ. Α΄.9-11, 14 θαη 26) θαη 

ηεο Γ΄ ηάμεο (θεθ. Β΄.7, Γ΄.14, Δ΄.18 θαη 19).  

    Πξνηάζεηο γηα βειηησηηθέο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηηο ελφηεηεο πεξηβαιινληηθήο 

εζηθήο πνπ πεξηέρνληαη ζηα βηβιία ησλ Θξεζθεπηηθψλ: 

– εκπινπηηζκφο κε πεξηβαιινληηθέο αλαθνξέο ππφ ην πξίζκα εζηθήο θαη ρξηζηηαληθήο 

πξνζέγγηζεο θαη κε ηελ παξάζεζε ζρεηηθψλ ρσξίσλ θαη αλαιχζεσλ απφ εθθιε-

ζηαζηηθά θείκελα ζηα θεθάιαηα ησλ βηβιίσλ εθείλσλ πνπ παξέρνπλ ιίγεο αλαθνξέο 

(π.ρ. ζην βηβιίν ηεο Α΄ Λπθείνπ), θαζψο θαη εηζαγσγή ηέηνησλ αλαθνξψλ ζηα βηβιία 

ηεο Γ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ, Β΄ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ.  

– εκπινπηηζκφο κε πεξηβαιινληηθέο αλαθνξέο ππφ ην πξίζκα ησλ πξνζεγγίζεσλ 

άιισλ ζξεζθεηψλ, ψζηε νη καζεηέο/-ηξηεο λα ελεκεξσζνχλ γηα ην πψο πξνζεγγίδνπλ  

θαη νη άιιεο ζξεζθείεο ην πεξηβάιινλ (ζεκεηψλεηαη φηη απνπζηάδνπλ ηέηνηεο αλα-

θνξέο). 

– εκπινπηηζκφο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ηνπ Λπθείνπ κε εξσηήζεηο ζην ηέινο θάζε 

θεθαιαίνπ πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα δηάθνξεο δηδαθηηθέο – κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο (ελεξγεηηθή κάζεζε, νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, θ.η.ι.). 

    Πξηλ γίλεη αλαθνξά ζε δηαπηζηψζεηο/πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ηα λέα Πξν-

γξάκκαηα πνπδψλ θαη ηελ επηρεηξνχκελε αλακφξθσζε ηνπ καζήκαηνο, ζεκεηψλεηαη 

φηη ην έηνο 2011 ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή εηζήγαγε λέν Πξφγξακκα πνπδψλ (πη-

ινηηθή εθαξκνγή) γηα ην Γεκνηηθφ θαη ην Γπκλάζην, ελψ απφ ην έηνο 2015 επεδίσμε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ αλακνξθσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο ζην Γεκνηηθφ, Γπκλάζην θαη 

Λχθεην. Λφγσ φκσο αληηδξάζεσλ απφ ηκήκα εθπαηδεπηηθψλ, απφ ηηο παλειιήληεο 

ελψζεηο ζενιφγσλ θαη ηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδαο, ηα λέα Πξνγξάκκαηα εθαξκφ-

δνληαη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ήδε ππάξρνληα βηβιία 

                                                             
12

 Γηα ηελ Α΄ ηάμε ην ζρνιηθφ βηβιίν ησλ Γξηδνπνχινπ Ο., Καδιάξε Π., γηα ηε Β΄ ηάμε ην ζρνιηθφ 

βηβιίν ησλ Σζαλαλά Γ., Μπάξινπ Α., γηα ηε Γ΄ ηάμε ην ζρνιηθφ βηβιίν ησλ Καξαράιηα ., Μπξάηε Π., 

Παζζάθνπ Γ., Φίιηα Γ., φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 

γηα πιήξε ζηνηρεία βι. Πεγέο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο. 

13
 Γηα ηελ Α΄ ηάμε ην ζρνιηθφ βηβιίν ησλ Γθφηζε Υ., Μεηαιιελνχ π. Γ., Φίιηα Γ., γηα ηε Β΄ ηάμε ην 

ζρνιηθφ βηβιίν ησλ Γξίηζα Γ., Μφζρνπ Γ., Παπαιεμαλδξνπνχινπ ., γηα ηε Γ΄ ηάμε ην ζρνιηθφ βηβιίν 

ησλ Μπέγδνπ Μ., Παπαζαλαζίνπ Α., φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξ-

γείνπ Παηδείαο, γηα πιήξε ζηνηρεία βι. Πεγέο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο. 
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ησλ παιαηψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Δγθχθιηνο 159005/Γ2/27-09-2016 Τπνπξ-

γείνπ Παηδείαο), ελψ επίθεηηαη θαη λέα αλακφξθσζή ηνπο.  

Με ηα λέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, επηρεηξείηαη ε πεξεηαίξσ δηεχξπλζε ηνπ γλσ-

ζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζρεηηθά κε ηηο άιιεο ρξηζηηαληθέο νκνινγίεο θαη ηηο άιιεο 

ζξεζθείεο, ε δηαρξηζηηαληθή θαη δηαζξεζθεηαθή επηθνηλσλία, ε θξηηηθή πξνζέγγηζε 

ησλ ζξεζθεηψλ, ε πξνζέγγηζε ησλ ζξεζθεηψλ ζε πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο θαη ε 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ κε ηνλ πινπξαιηζηηθφ ραξαθηήξα ησλ θνηλσληψλ 

απηψλ, ελψ επίζεο ζηνρεχνπλ ζην λα παξαθνινπζείηαη ην κάζεκα απφ φινπο/-εο 

ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο ρσξίο εμαηξέζεηο.  

    Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ζεκαηνινγία θαη ν ηξφπνο αλάπηπμεο/παξνπζίαζεο ησλ 

ζεκάησλ ζηα λέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, επεξεάδνπλ θαη ηηο αλαθνξέο/δπλαηφηεηεο 

πεξηβαιινληηθήο εζηθήο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ. 

    ρεηηθά κε ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Γεκνηηθνχ (Τ.Α. 143575/Γ2/07-09-

2016), παξαηεξείηαη φηη εθηεηακέλε αλαθνξά γηα ην πεξηβάιινλ ππφ ην πξίζκα εζη-

θψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ παξέρεηαη ζηε Γ΄ Γεκνηηθνχ (ζεκαηηθή ελφηεηα 

8), ζηε Γ΄ Γεκνηηθνχ (ζεκαηηθή ελφηεηα 6), ζηελ Δ΄ Γεκνηηθνχ (ζεκαηηθή ελφηεηα 5) 

θαη ζηε Σ΄ Γεκνηηθνχ (ζεκαηηθή ελφηεηα 4).  

    ρεηηθά κε ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Γπκλαζίνπ (Τ.Α. 143575/Γ2/07-09-

2016), παξαηεξείηαη φηη εθηεηακέλε αλαθνξά γηα ην πεξηβάιινλ ππφ ην πξίζκα 

εζηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ παξέρεηαη ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ (ζεκαηηθή 

ελφηεηα 3), ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ (ζεκαηηθή ελφηεηα 3) θαη ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ (ζεκαηηθή 

ελφηεηα 4 θαη 5).  

    ρεηηθά κε ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Λπθείνπ (Τ.Α. 143579/Γ2/07-09-

2016), παξαηεξείηαη φηη εθηεηακέλε αλαθνξά γηα ην πεξηβάιινλ ππφ ην πξίζκα 

εζηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ παξέρεηαη ζηελ Α΄ Λπθείνπ (ζεκαηηθή ελφ-

ηεηα 3.2), ζηε Β΄ Λπθείνπ (ζεκαηηθή ελφηεηα 1.2, 5.1) θαη ζηε Γ΄ Λπθείνπ (ζεκαηηθή 

ελφηεηα 1).  

    Δηδηθφηεξα απφ ηα λέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη ηελ επηρεηξνχκελε αλακφξ-

θσζε ηνπ καζήκαηνο παξαηεξείηαη φηη: 

– ηα λέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαίλεηαη λα εκπινπηίδνπλ ηα καζήκαηα Θξε-

ζθεπηηθψλ ησλ ηάμεσλ ηεο Γ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ, Β΄ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ κε αλαθνξέο 

γηα ην πεξηβάιινλ ππφ ην πξίζκα εζηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο (ρξηζηηαληθήο) πξνζέγ-

γηζεο, ζε ζρέζε κε ηα παιαηφηεξα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη ηα βηβιία πνπ ηα 

ζπλνδεχνπλ. 

– ηα λέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαίλεηαη λα εκπινπηίδνπλ ηα καζήκαηα Θξε-

ζθεπηηθψλ ησλ ηάμεσλ ηεο Γ΄ θαη Γ΄ Γεκνηηθνχ, Β΄ Γπκλαζίνπ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ 

(ζεκαηηθή ελφηεηα 4), Β΄ θαη Γ΄ Λπθείνπ κε αλαθνξέο γηα ην πεξηβάιινλ ππφ ην 

πξίζκα ησλ πξνζεγγίζεσλ θαη άιισλ ζξεζθεηψλ, ζε ζρέζε κε ηα παιαηφηεξα Πξν-

γξάκκαηα πνπδψλ θαη ηα βηβιία πνπ ηα ζπλνδεχνπλ. εκεηψλεηαη φκσο φηη ζηηο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή, δελ θαίλεηαη λα είλαη 
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ζαθέο ηη αθξηβψο ζα δηδαρζνχλ νη καζεηέο/-ηξηεο γχξσ απφ ηηο απφςεηο ησλ άιισλ 

ζξεζθεηψλ γηα ην πεξηβάιινλ
14

. 

– νη πιένλ εθηεηακέλεο αλαθνξέο ζην πεξηβάιινλ ππφ ην πξίζκα εζηθψλ θαη ζξε-

ζθεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ παξέρνληαη απφ ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο ζεκαηηθέο ελφ-

ηεηεο ησλ ηάμεσλ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ θαη ηεο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο Λπθείνπ θαη πξνθαλψο 

ζα ππάξμνπλ αληίζηνηρεο έθηαζεο αλαθνξέο θαη ζηα βηβιία φηαλ απηά ζπγγξαθνχλ. 

κσο αληίζηνηρεο έθηαζεο αλαθνξέο ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ θαη ζηα βηβιία ησλ 

ππφινηπσλ ηάμεσλ, δεδνκέλνπ φηη ην πεξηερφκελν/θαηεπζχλζεηο ησλ ζεκαηηθψλ 

ελνηήησλ δίλεη πεξηζψξηα γηα πεξαηηέξσ εκπινπηηζκφ. 

– ηα λέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαίλεηαη λα εκπινπηίδνπλ ην κάζεκα ησλ Θξε-

ζθεπηηθψλ κε δηάθνξεο δηδαθηηθέο – κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο (ελεξγεηηθή κά-

ζεζε, νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, θ.η.ι.). 

– γεληθά ζηα λέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ παξαηεξείηαη φηη ζρεδφλ ζε θάζε θεθάιαην 

επηρεηξείηαη ε ζχγθξηζε, ζπζρέηηζε θαη δηαζχλδεζε ζέζεσλ ηνπ Υξηζηηαληζκνχ κε 

άιιεο ζξεζθείεο, φκσο απηή ε πξνζέγγηζε πέξαλ ησλ αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ, 

νδεγεί ζε κηα ζπγθερπκέλε παξνπζίαζε ησλ απφςεσλ ησλ ζξεζθεηψλ, ρσξίο λα 

δίλεηαη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο κηα νινθιεξσκέλε θαη ζαθήο εηθφλα γηα ηηο 

απφςεηο ησλ ζξεζθεηψλ. Έηζη, ζρεηηθά κε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή, νη ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη καζεηέο/-ηξηεο έρνπλ κεησκέλεο 

δπλαηφηεηεο λα εκβαζχλνπλ ζηελ εζηθή πξνζέγγηζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ 

ζθνπηά ηεο νξζφδνμεο ρξηζηηαληθήο παξάδνζεο, θαζψο θαη κεησκέλεο δπλαηφηεηεο λα 

ελεκεξσζνχλ γηα ην πψο νη άιιεο ζξεζθείεο πξνζεγγίδνπλ ην πεξηβάιινλ, ελψ κα-

ζεηέο/-ηξηεο άιινπ ζξεζθεχκαηνο ζα ιάβνπλ ζχληνκεο θαη κεκνλσκέλεο αλαθνξέο 

γηα ην πψο πξνζεγγίδεη ε δηθή ηνπο ζξεζθεία ην πεξηβάιινλ. 

– ζεκεηψλεηαη ηέινο φηη ζην πιαίζην ησλ αιιαγψλ πνπ αθνξνχλ ην ελ ιφγσ κάζεκα, 

είλαη θαη ε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα κείσζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο 

θαηά κία ψξα γηα ηηο ηάμεηο ηεο Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ (βι. Τ.Α. Φ12/657/70691/ 

Γ1/26-04-2016 γηα ην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ Γεκνηηθνχ). Ζ απφθαζε ηεο εθ-

παηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα κείσζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο θξίλεηαη άζηνρε, δεδνκέλνπ 

φηη νη καζεηέο/-ηξηεο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ επθνιφηεξα 

ζέκαηα αμηψλ, εζηθήο θαη γεληθφηεξα ηηο απφςεηο ησλ ζξεζθεηψλ. Ζ κείσζε ησλ 

σξψλ δηδαζθαιίαο θαη ν ζπγθερπκέλνο ηξφπνο αλάπηπμεο θαη δηαζχλδεζεο ησλ ζε-

κάησλ ηνπ καζήκαηνο, δελ βνεζά ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο απφθνηηψληαο απφ ην Γε-

κνηηθφ λα έρνπλ απνθηήζεη κηα πξψηε ζαθή εηθφλα πεξί Υξηζηηαληζκνχ θαη άιισλ 

ζξεζθεηψλ. Ο αζαθήο ζρεδηαζκφο άζθεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γίλεηαη 

                                                             
14

 πγθεθξηκέλα γηα ηηο ηάμεηο ηεο Γ΄ θαη Γ΄ Γεκνηηθνχ, ελψ γίλεηαη αλαθνξά γηα ελαζρφιεζε ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο άιισλ ζξεζθεηψλ γηα δεηήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, δελ πξν-

θχπηεη ή δελ είλαη ζαθήο ε χπαξμε ζρεηηθψλ θεηκέλσλ ζηα πεξηερφκελα ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο. Γηα 

ηηο ηάμεηο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ (ζεκαηηθή ελφηεηα 4) ελψ πεξηέρνληαη ζέζεηο άιισλ 

ζξεζθεηψλ, δελ είλαη ζαθέο θαηά πφζνλ δίλνληαη δπλαηφηεηεο ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο λα εκβα-

ζχλνπλ ζε δεηήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο ππφ ην πξίζκα ησλ πξνζεγγίζεσλ άιισλ ζξεζθεηψλ. Γηα ηηο 

ηάμεηο ηεο Β΄ θαη Γ΄ Λπθείνπ, ελψ είλαη ζαθέο φηη ζα δηδαρζνχλ νη καζεηέο/-ηξηεο ηηο απφςεηο άιισλ 

ζξεζθεηψλ γηα δεηήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, απνπζηάδνπλ ελδεηθηηθέο αλαθνξέο ζρεηηθψλ θεηκέλσλ. 
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εκθαλήο θαη απφ ηελ αλαθνξά: «Δηδηθφηεξα ζηελ Γ΄ θαη Γ΄ ηάμε […] θξίζηκεο ειη-

θίαο ζηελ πξψηε θαη θαζνξηζηηθή επαθή ηεο κε ηε ζρνιηθή ζξεζθεπηηθή αγσγή.» 

(ζει. 30862 ζηελ Τ.Α. 143575/Γ2/07-9-2016). 

    πλνςίδνληαο, ζρεηηθά κε ηελ επηθείκελε (θαη λέα) αλακφξθσζε ηνπ καζήκαηνο 

ησλ Θξεζθεπηηθψλ, ζεκεηψλεηαη φηη ε πνιηηεία έρεη σο απνζηνιή ηελ παξνρή παη-

δείαο –πνπ κεηαμχ άιισλ– απνζθνπεί ζηελ εζηθή αγσγή ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ 

αλάπηπμε ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο ησλ πνιηηψλ κε βάζε ηελ νξζφδνμε ρξηζηηαληθή 

πίζηε θαη παξάδνζε (βι. ην άξζξν 3 παξ. 1 θαη ην άξζξν 16 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, 

ηα άξζξα 1 παξ. 1α, 4 παξ. 1ε, 5 παξ. 1α θαη 6 παξ. 2β ηνπ Ν. 1566/1985, ην άξζξν 1 

παξ. 2γ ηνπ Ν. 4186/2013), επηζεκαίλεηαη φηη ζε θείκελα ηεο νξζφδνμεο ρξηζηηαληθήο 

παξάδνζεο ππάξρεη πινχηνο αλαθνξψλ γηα ην πεξηβάιινλ, κε έθδεια ζε απηά, ην 

ελδηαθέξνλ, ηελ αλεζπρία θαη ηελ πξνηξνπή πξνο ηνπο/ηηο πηζηνχο/-εο γηα ηελ εζηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπλεπψο είλαη πξφδειε ε ζεκαζία ηνπ λα θπ-

ξηαξρνχλ ζηνηρεία απφ ηελ νξζφδνμε ρξηζηηαληθή παξάδνζε ζην κάζεκα ησλ Θξε-

ζθεπηηθψλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο κε ζαθήλεηα 

θαη ζπλνρή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζεκεηψλεηαη φηη θαη ζε άιιεο ζξεζθείεο δηα-

ηππψλεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ εζηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, έηζη ν 

εκπινπηηζκφο ηνπ καζήκαηνο κε ηέηνηεο αλαθνξέο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξα-

ηίζεληαη κε ζαθή θαη ζπλεθηηθφ ηξφπν, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-

ηξηεο αλεμαξηήησο ζξεζθεχκαηνο, λα ελεκεξσζνχλ γηα ην πψο πξνζεγγίδνπλ νη άιιεο 

ζξεζθείεο ην πεξηβάιινλ, θαηαδεηθλχνληάο ηνπο φηη ε ζηάζε πνπ ηεξεί θάζε αλζξσ-

πνο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, είλαη αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο θαη πξνβιεκαηηζκνχ 

γηα ηηο ζξεζθείεο, θαη δεηνχκελν ε εζηθή ζηάζε ησλ αλζξψπσλ απέλαληη ζην πεξη-

βάιινλ, πνπ καο ελδηαθέξεη φινπο. 
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ύλνςε ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ 

 

    Με βάζε ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα γηα ην εμε-

ηαδφκελν ζέκα, έγηλε ζαθήο ε ζρέζε ηεο πνιηηηθήο κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαί-

δεπζε, κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο θαη αιιειεμάξηεζεο, θαζφηη ε πνιηηηθή είλαη 

εθείλε πνπ ζα θαζνξίζεη αλ θαη πψο ζα αλαπηχμεη θαη ζα πξνσζήζεη ηελ Πεξηβαι-

ινληηθή Δθπαίδεπζε, θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη νη πνιίηεο πνπ κε ηελ πεξηβαι-

ινληηθή παηδεία θαη ζπλείδεζε πνπ ζα ηνπο δηαθξίλεη, ζα επεξεάζνπλ ηελ πνιηηηθή 

πνπ ζα αζθεζεί, παίξλνληαο ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο γη’ απηνχο θαη ηηο κειινληηθέο 

γελεέο. 

 

Παξά ηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, αλαθχπηνπλ δεηήκαηα σο 

πξνο ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηεο πν-

ιηηείαο, θαζψο θαη δεηήκαηα πεξηβαιινληηθήο εζηθήο. Γεληθά, πνιίηεο θαη πνιηηεία 

θαίλεηαη φηη αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζε επίπεδν πξνζέζεσλ/δειψζεσλ θαη φρη 

νπζηαζηηθήο ελεξγήο ζπκκεηνρήο θαη εκπινθήο ηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ. Δίλαη 

εκθαλέο φηη πνιηηεία, πνιηηηθνί, πνιίηεο, ζηελ πξνζπάζεηα απνιαβήο άκεζνπ νθέ-

ινπο, αδπλαηνχλ λα αληηιεθζνχλ φηη ηα φπνηα νθέιε θνκίδνπλ, είλαη πξφζθαηξα, θαη 

ε έιιεηςε νπζηαζηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ππν-

λνκεχεη ηελ θνηλσληθή επεκεξία θαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ.  

 

Δίλαη πξνθαλήο ε αλάγθε επαλεμέηαζεο ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο/πξνψζεζεο ηεο Πεξη-

βαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ζηφρσλ ηεο ζηελ πεξηβαι-

ινληηθή εζηθή, επεξεάδνληαο θαη ηελ πνιηηηθή πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

 

 

    Απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχ-

ζηεκα κε ζεζκνζεηεκέλν ηξφπν, έρνπλ πεξάζεη πεξίπνπ 27 ρξφληα, κε ηελ εθπαη-

δεπηηθή πνιηηηθή λα εθθξάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ αλάπηπμε/πξνψζεζή ηεο. 

Παξαηεξείηαη φκσο, φηη νη επηινγέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε/ 

πξνψζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θηλνχληαη ζε αζαθέο πιαίζην. 

    Κξίλεηαη ζθφπηκν ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή –κε ηε ζπκβνιή ηεο πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο– λα εζηηάζεη πξσηίζησο ζην ζπζηεκαηηθφ ηξφπν αλάπηπμεο ηεο Πεξη-

βαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηε ηππηθή θαη κε ηππηθή εθπαίδεπζε, ζηελ εμαζθάιηζε 

δπλαηνηήησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζε φινπο/-εο ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο ζην 

ζρνιείν θαη ζηα Κ.Π.Δ., λα δεη κε πεξίζθεςε θαη ζθεπηηθηζκφ ην δήηεκα ηεο κε-

ηεμέιημεο/ελζσκάησζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε Δθπαίδεπζε γηα ηελ 

Αεηθφξν Αλάπηπμε. 

Σα δεηήκαηα απηά, ηα νπνία εθηείλνληαη ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζηελ ηππηθή, κε ηππηθή θαη άηππε εθπαίδεπζε, εμεηάζζεθαλ/αλαιχ-

ζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα θαη δηαηππψζεθαλ πξνβιεκαηηζκνί θαη επηζε-

κάλζεηο. 
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Χο επί ην πιείζηνλ επί απηψλ ησλ πξνβιεκαηηζκψλ θαη επηζεκάλζεσλ δηαηππψζεθαλ 

ζρεηηθέο πξνηάζεηο, ζηελ πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο γηα ην πψο πξέπεη λα πξνζεγγηζηεί 

ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, γηα ην πνχ πξέπεη λα εζηηάζνπκε, γηα ην πνηά δε-

ηήκαηα πξέπεη λα δνχκε θαηά πξνηεξαηφηεηα, έηζη ψζηε λα ππάξμνπλ εθείλεο νη 

πξνυπνζέζεηο –πνπ κεηαμχ θαη άιισλ ελεξγεηψλ– ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπψλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, πνπ απνηειεί θαη ηνλ ζηφρν ηνπ πα-

ξφληνο πνλήκαηνο. 

 

    ην ζεκείν απηφ αλαθέξνληαη κε ζπλνπηηθφ ηξφπν νη πξνηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ 

αλαιπηηθά ζηα ζέκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ζρεηηθά κε: 

α) ηελ αλάπηπμε/πξνψζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην ρψξν ηνπ ζρν-

ιείνπ (Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ, Γπκλάζην θαη Γεληθφ Λχθεην). 

β) ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζα πξέπεη δνζνχλ απφ ηα 

Κ.Π.Δ. πξνο ηε καζεηηθή, εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

γ) δεηήκαηα επηκφξθσζεο, ππνζηήξημεο εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνηάζεηο γηα ηελ αλα-

δηάξζξσζε ησλ ζεζκψλ ππνζηήξημεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

δ) ηελ ελζσκάησζε/αλάπηπμε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. 

ε) ηε κε ηππηθή θαη άηππε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. 

ζη) ηε κεηεμέιημε/ελζσκάησζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε Δθπαίδεπζε 

γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. 

 

    Α. ρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε/πξνψζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ, Γπκλάζην θαη Γεληθφ Λχθεην): 

 

– ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηηο ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/-

ηξηεο  ησλ λεπηαγσγείσλ κε κέξηκλα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

– ζα πξέπεη λα ππάξμεη λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ ζα δίλεη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο 

εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ/δξάζεσλ γηα ηα Νεπηαγσγεία. 

– ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα εζηηάζεη θαη λα πξνσζήζεη ην ζεζκφ ησλ 

«Νεπηαγσγείσλ ηνπ Γάζνπο»/«Παηδαγσγηθήο ηνπ Γάζνπο».  

– ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ε έθηαζε ηεο χιεο θάζε καζήκαηνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

(ηδίσο ηεο Γιψζζαο θαη Μαζεκαηηθψλ) γηα λα κελ επεξεάδνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ 

άιισλ καζεκάησλ θαη λα κελ αλαιψλνληαη ψξεο απφ ηε «δψλε δξαζηεξηνηήησλ». 

– ζε κειινληηθή έθδνζε ζρεδφλ γηα ην ζχλνιν ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ Γπκλαζίνπ θαη 

Γεληθνχ Λπθείνπ ζα πξέπεη ε χιε λα είλαη πην άξηηα δνκεκέλε (ρσξίο επηθαιχςεηο, 

αζαθείο έλλνηεο, θ.η.ι.), έηζη ψζηε λα παξέρεη θαη δπλαηφηεηεο γηα επηπιένλ γλσ-

ζηηθέο πιεξνθνξίεο ή/θαη δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ, πξν-

ζθέξνληαο πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο/ζηηο κα-

ζεηέο/-ηξηεο. 

– ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ ηα ζρνιηθά βηβιία γηα χπαξμε αλαθξηβψλ πιεξνθνξηψλ. 

– γεληθά δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ην 

ζχλνιν ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, κε έκθαζε ζηα ζρνιηθά βηβιία ησλ θπζηθψλ επη-

ζηεκψλ, ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ. 
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– ζε κειινληηθή έθδνζε ζρνιηθψλ βηβιίσλ ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί ε ρξήζε ησλ 

ιέμεσλ «πξναηξεηηθά», «πξνηεηλφκελε», ζε εξγαζίεο/δξαζηεξηφηεηεο, θαζφηη δελ 

δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. 

– εηήζηνο θαζνξηζκφο κέζσ εγθπθιίνπ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ελφο ειάρηζηνπ 

αξηζκνχ πινπνίεζεο εξγαζηψλ/δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηα ζρνιηθά 

βηβιία, ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, θαζψο θαη πξνηεηλφκελεο ζπκπιεξσκαηηθέο (ελε-

κέξσζε ζρνιείσλ κέζσ εγθπθιίνπ) πνπ ζα έρνπλ πξνέιζεη χζηεξα απφ αμηνιφγεζε 

ησλ αλαγθψλ/επηζπκηψλ ηεο καζεηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο.  

– φζνλ αθνξά ηα ζρνιηθά βηβιία ζηα νπνία δελ ππάξρνπλ ή είλαη ειάρηζηεο νη αλα-

θνξέο γηα κειέηεο ζην πεδίν, γηα δξάζεηο/δξαζηεξηφηεηεο, ζα πξέπεη –σο πξνζσξηλή  

ξχζκηζε–  λα εκπινπηηζηνχλ/-δνληαη κε πξνηεηλφκελεο  δξάζεηο/δξαζηεξηφηεηεο (ελε-

κέξσζε ζρνιείσλ κέζσ εγθπθιίνπ), ελψ ζε κειινληηθή έθδνζε βηβιίσλ ζα πξέπεη λα 

ιεθζεί ζρεηηθή κέξηκλα. 

– «δψλε δξαζηεξηνηήησλ» ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ, Λπθείνπ, κε 

ππνρξεσηηθή ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ/δξαζηεξηνηήησλ (ζε επίπεδν 

ηάμεο ή θαη ζρνιηθήο κνλάδαο) ή/θαη ηελ αλάισζε σξψλ ηνπ δηαηηζέκελνπ ρξφλνπ 

απφ ηε «δψλε» απηή, γηα ζθνπνχο πινπνίεζεο ζρεηηθψλ εξγαζηψλ ησλ ζρνιηθψλ 

βηβιίσλ. 

– ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο 

«Δβδνκάδαο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο». 

– θξίλεηαη ζθφπηκν ζε κειινληηθφ δηεζλέο ζπλέδξην/δηάζθεςε γηα ηελ Πεξηβαι-

ινληηθή Δθπαίδεπζε, λα θαζηεξσζεί παγθφζκηα εκέξα ζρεηηθή κε ην πεξηβάιινλ θαη 

ηελ εθπαίδεπζε. 

– ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ησλ «Θεκαηηθψλ Γηθηχσλ 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο», ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη: α) λα παξέρεη 

ππνζηήξημε ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηα ζρνιεία β) λα αμηνπνηεί θάζε δπλα-

ηφηεηα ζπλεξγαζηψλ κε ππεξεζίεο θαη θνξείο γ) λα ππάξμεη ππνζηήξημε απφ πιεπξάο 

ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο δ) αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ 

ησλ αδειθνπνηεκέλσλ πφιεσλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή  (πξνυπφζεζε ε ππν-

ζηήξημε ηνπ ζεζκνχ κέζσ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Υσξνηαμηθψλ Πιαηζίσλ). 

– γεληθά ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηηο εξγαζίεο/δξαζηεξηφηεηεο πεδίνπ, εθδξνκέο/ 

επηζθέςεηο, ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζπλεξγαζίεο. 

 

    Β. ρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζα πξέπεη δνζνχλ 

απφ ηα Κ.Π.Δ. πξνο ηε καζεηηθή, εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία: 

 

– ζηα ήδε πθηζηάκελα Κ.Π.Δ., ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαηά πξνηεξαηφηεηα ζα 

πξέπεη λα δψζεη έκθαζε: α) ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πνπ ζα απεπζχλνληαη ζε 

καζεηέο/-ηξηεο Νεπηαγσγείσλ θαη εηδηθνχο ηχπνπο ζρνιείσλ γηα ηα Κ.Π.Δ. πνπ δελ 

αλαπηχζζνπλ ή αλαπηχζζνπλ ιίγα πξνγξάκκαηα β) ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ  

θαη  γηα  ηηο  δχν  εθπαηδεπηηθέο   βαζκίδεο  (Πξσηνβάζκηα/Γεπηεξνβάζκηα) απφ θάζε 

Κ.Π.Δ. γ) ζηελ αχμεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ γηα ηα Κ.Π.Δ. πνπ πξν-

ζθέξνπλ ιίγα. 
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– σο πξνο ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ Κ.Π.Δ. θαη ηελ ίδξπζε λέσλ, ε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή θαηά πξνηεξαηφηεηα ζα πξέπεη λα δψζεη έκθαζε: α) ζε εθείλεο ηηο Πεξη-

θεξεηαθέο Δλφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη κεγάια αζηηθά θέληξα β) ζε λεζησηηθέο 

πεξηνρέο θαη γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηνπ επεηξσηηθνχ ρψξνπ. 

– ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκάησλ Κ.Π.Δ. ζα πξέπεη λα πξν-

εγνχληαη εθείλνη/-εο νη καζεηέο/-ηξηεο ησλ νπνίσλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο δελ εθπν-

λνχλ ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα/πξφγξακκα πεξηβαιινληηθνχ πεξηερνκέλνπ ζην ζρνιείν. 

 

    Γ. ρεηηθά κε δεηήκαηα επηκφξθσζεο, ππνζηήξημεο εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνηάζεηο 

γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ζεζκψλ ππνζηήξημεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: 

 

– ε πνιηηεία ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάι-

ινληνο θαη Δλέξγεηαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, θαη θαη’ 

επέθηαζε κε ηηο πεξηθεξεηαθέο ηνπο δνκέο. 

– ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα παξέρεη θαη ζηνπο γνλείο/θεδεκφλεο πεξη-

βαιινληηθή εθπαίδεπζε (κε ηππηθή εθπαίδεπζε) ζην πιαίζην ελφο ζπλνιηθφηεξνπ 

ζρεδηαζκνχ εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο. 

– ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ηνπ Τπεχζπλνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ζα πξέπεη λα 

ππάξμεη λνκνζεηηθή ξχζκηζε ψζηε λα ππάξρεη ε ζέζε απηή ζε φιεο ηηο Γηεπζχλζεηο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ε ζέζε απηή λα θαηά-

ιακβάλεηαη  ή  ηνπιάρηζηνλ  λα  πξνεγνχληαη  εθπαηδεπηηθνί  πεξηβαιινληηθψλ/θπζη-

θψλ επηζηεκψλ. Με ηε ξχζκηζε απηή κεηψλνληαη νη αλάγθεο επηκφξθσζεο θαη ππν-

ζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί απηνί κπνξνχλ λα ζπληνλίζνπλ 

ηελ πξνψζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο/ 

ηηο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο, κεηψλνληαο θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηηο 

αλάγθεο επηκφξθσζεο θαη ππνζηήξημήο ηνπο. 

– ζρεηηθά κε ηελ παηδαγσγηθή νκάδα ησλ Κ.Π.Δ., ζα πξέπεη λα ππάξμεη λνκνζεηηθή 

ξχζκηζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζηειέρσζήο ηνπο απφ εθπαηδεπηηθνχο πεξηβαι-

ινληηθψλ/θπζηθψλ επηζηεκψλ, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ σο άλσ γηα 

ην ζεζκφ ηνπ Τπεχζπλνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

– ε πνιηηεία ζα πξέπεη κε αλάινγε θαη ζηαζεξή ρξεκαηνδφηεζε λα ππνζηεξίμεη ην 

ζεζκφ ηνπ Τπεχζπλνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ζηειέρσζε, επηκφξθσζε, 

δξάζεηο, ππνδνκέο ζηηο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο), θαζψο θαη ηα Κ.Π.Δ. (ίδξπζε 

λέσλ Κ.Π.Δ., ζπληήξεζε ππαξρφλησλ ππνδνκψλ, ζηειέρσζε, επηκφξθσζε, πξνγξάκ-

καηα), ελαιιαθηηθά ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα θαηεπζπλζεί ζηε ζπλνιηθή 

αλαδηάξζξσζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ζεζκψλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

(Κ.Π.Δ. θαη Τπεχζπλνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο).  

Έηζη πξνηείλεηαη έλα λέν ζρήκα ιεηηνπξγίαο, φπνπ ε ζρνιηθή κνλάδα είλαη ν θχξηνο 

ρψξνο αλάπηπμεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (γηα καζεηέο/-ηξηεο, εθπαη-

δεπηηθνχο, γνλείο/θεδεκφλεο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία). Με βάζε ην λέν απηφ ζρήκα, 

ν/ε Τπεχζπλνο/-ε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο 

αζθεί επηηειηθφ ξφιν, ν ζεζκφο ηνπ Τπεχζπλνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο επε-

θηείλεηαη θαη εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηνλ νξηζκφ Τπεχζπλνπ/-εο Πεξηβαι-
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ινληηθήο Δθπαίδεπζεο, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ησλ Κ.Π.Δ. ελζσκαηψλνληαη εληφο 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

Με ην λέν απηφ ζρήκα, δίλνληαη δπλαηφηεηεο άκεζεο, ζπλερνχο ζπλεξγαζίαο θαη 

ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ππάξρεη ζπλερήο επίβιεςε, 

εζηηαζκέλε θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ/πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ην ζχλνιν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θαη καζεηηθήο θνηλφηεηαο, δηεπθνιχλεηαη ε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηα επηκνξθσηηθά, εθπαηδεπηηθά, ελεκεξσηηθά πξνγξάκ-

καηα πνπ ζα εθπνλνχληαη, εμνηθνλνκνχληαη πφξνη απφ: α) ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

ππαξρφλησλ ππνδνκψλ β) ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αλαγθψλ γηα πξνζιήςεηο εθπαη-

δεπηηθνχ, δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ απνθπγή απνζπάζεσλ κε ηηο πνηθίιεο 

δπζιεηηνπξγίεο/θφζηνο γ) ηελ εζηίαζε ζηηο αλάγθεο/πξνβιήκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θαη καζεηηθήο θνηλφηεηαο θαη ησλ αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ. 

 

    Γ. ρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε/αλάπηπμε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε: 

 

– ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θξίλεηαη ζθφπηκν λα εζηηάζεη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

ζρνιέο/ηκήκαηα ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ (θπζηθφ, 

αλζξσπνγελέο), ζηηο ζρνιέο/ηκήκαηα ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο, ζηηο ζρνιέο 

ηεο Ννκηθήο, ζηα ηκήκαηα ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη Δλεκέξσζεο, 

ιφγσ ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε εθπαίδεπζε, πιεξνθφξεζε ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα/ 

δεηήκαηα γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο απηψλ ησλ ζρνιψλ/ηκεκάησλ, αιιά θαη ηεο 

ρξεζηκφηεηαο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο.  

Έηζη, φζεο ζρνιέο/ηκήκαηα δελ παξέρνπλ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζηνπο/ζηηο 

θνηηεηέο/-ηξηεο, ζα πξέπεη λα εληάμνπλ ζρεηηθά καζήκαηα, φζεο εκθαλίδνπλ λα δηα-

ζέηνπλ ζρεηηθά καζήκαηα κφλν σο επηιεγφκελα, ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ έλα εμ απηψλ 

λα κεηαηξαπεί ζε ππνρξεσηηθφ γηα λα ιάβεη ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πεξη-

βαιινληηθή εθπαίδεπζε. Δπίζεο θξίλεηαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ ζηηο σο άλσ αλα-

θεξφκελεο ζρνιέο/ηκήκαηα, ελφηεηεο/κάζεκα ζρεηηθφ κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή. 

 

    Δ. ρεηηθά κε ηε κε ηππηθή θαη άηππε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: 

 

– ε πνιηηεία ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάι-

ινληνο θαη Δλέξγεηαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, θαη θαη’ 

επέθηαζε κε ηηο πεξηθεξεηαθέο ηνπο δνκέο. 

– ε πνιηηεία ζα πξέπεη λα εζηηάζεη πξσηίζησο ζηελ αμηνπνίεζε εθείλσλ ησλ κέζσλ 

θαη ηξφπσλ παξνρήο εθπαίδεπζεο/ελεκέξσζεο, ηα νπνία ζα απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο 

λα ιάβεη ην θνηλφ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, θαη ζα ην παξαθηλνχλ ζε ζπκκεηνρή 

(αμηνπνίεζε Μ.Μ.Δ., παξαγσγή έληππνπ θαη νπηηθνανπζηηθνχ πιηθνχ, εθιατθεπκέλε/ 

εχιεπηε ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε, πξνγξάκκαηα ζπκκεηνρηθψλ δξάζεσλ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν). 

Ζ πξνψζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη 

λα έρεη ραξαθηήξα ζπληνληζκέλν, ζπζηεκαηηθφ θαη δηαξθή. Οπζηαζηηθά ε πξφηαζε 
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απηή πξνζηδηάδεη πεξηζζφηεξν ζε ηππηθή εθπαίδεπζε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο 

πξφθεηηαη πεξί κηαο ελδηάκεζεο θαηάζηαζεο, δεδνκέλνπ φηη ην θνηλφ δελ ππνρξε-

ψλεηαη πξνο παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκάησλ/δξάζεσλ, φκσο ε πνιηηεία παξέρεη 

απμεκέλεο δπλαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, κέζσ ελφο ζπληνληζκέλνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ. 

– ε πνιηηεία ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ζηελ παξνρή πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, 

ζηνπο/ζηηο ππαιιήινπο (επηζηεκνληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ) δεκφζησλ ππε-

ξεζηψλ θαη θνξέσλ κε αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ, ζε θνξείο ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ εθπαηδεχνπλ, ελεκεξψλνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηνπο/ηηο 

ππαιιήινπο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηνπο/ηηο αηξεηνχο/-εο, θαζψο θαη ζηνπο/ 

ζηηο αηξεηνχο/-εο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, αλαπηχζζνληαο πξνγξάκκαηα/εκεξίδεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη 

ην πςειφ αίζζεκα επζχλεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη 

απφ πεξηνδηθφηεηα, ελψ ζθφπηκν είλαη λα εκπεξηέρνπλ αλαθνξέο ζηελ Πεξηβαι-

ινληηθή Ζζηθή.  

 

    Σ. ρεηηθά κε ηε κεηεμέιημε/ελζσκάησζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε 

Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε: 

 

– ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα δεη κε πεξίζθεςε θαη ζθεπηηθηζκφ ηε 

κεηεμέιημε/ελζσκάησζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε Δθπαίδεπζε γηα ηελ 

Αεηθφξν Αλάπηπμε. Ζ ζέζε πνπ δηαηππψλεηαη ζην παξφλ πφλεκα γηα ην δήηεκα ηεο 

κεηνλνκαζίαο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο κεηεμέιημεο/ελζσκάησζήο ηεο 

ζε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, είλαη φηη ε νλνκαζία «Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε» ζα πξέπεη λα παξακείλεη σο έρεη, κε ην πεδίν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθ-

παίδεπζεο λα ππνζηεξίδεηαη κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ζηελ ηππηθή θαη κε ηππηθή εθ-

παίδεπζε θάζε ρψξαο. Δπίζεο, ε εθπαίδεπζε, ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζα 

πξέπεη λα θηλεζεί πξνο ηελ νπζηαζηηθή ελζσκάησζε ζηνηρείσλ απφ ην πεδίν ηεο Πε-

ξηβαιινληηθήο Ζζηθήο κε πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζηφρσλ ζηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή. 

Ζ Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή έρεη σο ζηφρν ηεο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

νπζηαζηηθά ν ζηφρνο απηφο, είλαη ν απψηεξνο ζηφρνο θαη ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαί-

δεπζεο. Απηφ ην ζεκείν ζχγθιηζεο θαη θνηλήο ζηφρεπζεο ησλ δχν πεδίσλ, ζα πξέπεη 

λα αμηνπνηεζεί, ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο απφ πιεπξάο πνιηηψλ πεξηβαιινληηθήο 

ζπλείδεζεο θαη ήζνπο, πνπ ζα κεηνπζηψλνληαη ζε πξάμε θαη ζα είλαη εκθαλή ζηηο 

ελέξγεηεο θαη ζηηο επηινγέο ηνπο. 
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βάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Σκήκα Α΄. 

 

Δγθχθιηνο 151990/Γ2/29-09-2015. «Δβδνκάδα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο». 

Τπνπξγείν  Παηδείαο, Έξεπλαο  θαη  Θξεζθεπκάησλ, Γεληθή Γηεχζπλζε πνπδψλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Γηεχζπλζε πνπδψλ, Πξν-

γξακκάησλ θαη Οξγάλσζεο Γ.Δ, Σκήκα Γ΄ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 
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καζεκάησλ ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ Ζκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ησλ Α΄ θαη Β΄ 

ηάμεσλ ηνπ Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ γηα ην ζρ. έηνο 2015-2016. Τπνπξγείν 

Παηδείαο,  Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Γεληθή Γηεχζπλζε πνπδψλ Π/ζκηαο θαη 

Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, Γηεχζπλζε πνπδψλ, Πξνγξακκάησλ θαη Οξγάλσζεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Σκήκα Α΄. 

 

Δγθχθιηνο  159259/Γ2/09-10-2015. Γηδαθηέα ύιε θαη Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ Ζκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ 

Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ γηα ην ζρ. έηνο 2015-2016. Τπνπξγείν Παηδείαο,  

Έξεπλαο  θαη  Θξεζθεπκάησλ, Γεληθή Γηεχζπλζε πνπδψλ Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, Γηεχζπλζε πνπδψλ, Πξνγξακκάησλ θαη Οξγάλσζεο Γεπηεξν-

βάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Σκήκα Α΄. 

 

Δγθχθιηνο 178852/ΓΓ4/06-11-2015. ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζρν-

ιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο, Αγσγήο Τγείαο, Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο, Πνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ, eTwinning θαη ERASMUS+) γηα ην ζρνιηθό 

έηνο 2015-2016. Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Γεληθή 
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Γηεχζπλζε πνπδψλ Πξσηνβάζκηαο θαη  Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Γ/λζε 

πνπδψλ Πξνγξακκάησλ θαη Οξγάλσζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Σκήκα Α΄ 

Σκήκα Γ΄, Γ/λζε πνπδψλ Πξνγξακκάησλ θαη Οξγάλσζεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Σκήκα Γ΄ Σκήκα Γ΄, Γ/λζε Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Σκήκα 

Β΄, Απηνηειέο Σκήκα Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, Απηνηειήο Γηεχ-

ζπλζε Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ Θεκάησλ. 
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Γξάζεηο Ζκεξήζηνπ θαη Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ γηα ην ζρ. έηνο 2015-2016. 

Τπνπξγείν  Παηδείαο,  Έξεπλαο  θαη  Θξεζθεπκάησλ, Γεληθή Γηεχζπλζε πνπ-

δψλ Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, Γηεχζπλζε πνπδψλ, Πξνγξακκάησλ θαη 

Οξγάλσζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Σκήκα Α΄. 

 

Δγθχθιηνο Φ16Α/197651/Γ1/04-12-2015. «Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ. αξηζκ. πξση. 

190762/25-11-2015/Γ2 εγθπθιίνπ ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα, ηηο επηζθέςεηο θαη 

ηα ζεκηλάξηα ζηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2015-

2016». Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Γεληθή Γηεχζπλζε 

πνπδψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Γηεχζπλζε Δπαγ-

γεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Σκήκα Β΄ Μαζεηηθήο Μέξηκλαο θαη ρνιηθήο Εσήο, 

Γηεχζπλζε πνπδψλ, Πξνγξακκάησλ θαη Οξγάλσζεο Π.Δ, Σκήκα Γ΄ Μαζεηηθήο 

Μέξηκλαο θαη ρνιηθήο Εσήο, Γηεχζπλζε πνπδψλ, Πξνγξακκάησλ θαη Οξ-

γάλσζεο Γ.Δ, Σκήκα Γ΄ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Γηεχζπλζε Δπαγ-

γεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

Δγθχθιηνο Φ3/10848/Γ4/25-01-2016. Τπνρξεσηηθέο εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηόηεηεο 

καζεκάησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζηα Γπκλάζηα, Γεληθά Λύθεηα θαη ΔΠΑ.Λ. γηα ην 

ζρνιηθό έηνο 2015-2016. Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

Γεληθή Γηεχζπλζε πνπδψλ Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, Γηεχζπλζε πνπ-

δψλ, Πξνγξακκάησλ θαη Οξγάλσζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γηεχζπλζε 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 

Δγθχθιηνο  159005/Γ2/27-09-2016.  Οδεγίεο εθαξκνγήο ησλ λέσλ Πξνγξακκάησλ 

πνπδώλ ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθώλ ζην Γεκνηηθό, ζην Γπκλάζην θαη ζην 

Λύθεην. Τπνπξγείν Παηδείαο,  Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Γεληθή Γηεχζπλζε 

πνπδψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Γ/λζε πνπδψλ 

Πξνγξακκάησλ θαη Οξγάλσζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Γ/λζε πνπδψλ 

Πξνγξακκάησλ θαη Οξγάλσζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Γ/λζε Δπαγ-

γεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Σκήκαηα Α΄. 

 

Δγθχθιηνο 170596/ΓΓ4/13-10-2016. ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο Τγείαο, Πν-

ιηηηζηηθώλ Θεκάησλ) Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο θαη Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ 

(Erasmus+, eTwinning θ.ά.) γηα ην ζρνιηθό έηνο 2016-2017. Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Γεληθή Γηεχζπλζε πνπδψλ Πξσηνβάζκηαο θαη  
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http://www.law.auth.gr/el/node/3514 

http://www.law.auth.gr/sites/default/files/programma_spoudon_0.pdf  Πξφζβαζε 

Ηνχληνο 2016. 

 

ρνιή Ννκηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ηνπο 

θνηηεηέο εηζαγσγήο 2009-2010 θαη εληεύζελ, 

http://law.duth.gr/ 

https://ebooks.edu.gr/
https://ebooks.edu.gr/
http://www.prasinoslofosartemis.gr/
http://earlychildhoodpedagogy.gr/dasiko-nipiagwgeio
http://www.piratenews.gr/petros-sant-i-prosorini-anastoli-ton-katedafiseon-den-einai-lisi/
http://www.piratenews.gr/petros-sant-i-prosorini-anastoli-ton-katedafiseon-den-einai-lisi/
http://www.irafina.gr/i-drasi-tis-omospondias-sillogon-perivolakia-ke-i-epitichia-ton-ikistikon-piknoseon
http://www.irafina.gr/i-drasi-tis-omospondias-sillogon-perivolakia-ke-i-epitichia-ton-ikistikon-piknoseon
http://www.law.auth.gr/el/node/3514
http://www.law.auth.gr/sites/default/files/programma_spoudon_0.pdf
http://law.duth.gr/
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http://law.duth.gr/undergraduate/curriculum/ Πξφζβαζε Ηνχληνο 2016. 

 

ρνιή Ννκηθήο, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο, Οδεγόο πνπδώλ 

2015-2016,  

http://www.law.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/kanonismos-programmatos-

spoydon.html 

http://www.law.uoa.gr/fileadmin/law.uoa.gr/uploads/PDFs/pdf_new/odigos2015-

2016.pdf  Πξφζβαζε Ηνχληνο 2016. 

 

Σκήκα Γεκνζηνγξαθίαο  θαη  Μέζσλ Μαδηθήο  Δπηθνηλσλίαο,  Αξηζηνηέιεην  Παλεπη-

ζηήκην  Θεζζαινλίθεο,  Οδεγόο πνπδώλ 2014-2015, 

http://www.jour.auth.gr/?page_id=3878 

http://www.jour.auth.gr/wp-content/uploads/2014/11/ects_odigos_spoudon2014-

15.pdf  Πξφζβαζε Ηνχληνο 2016. 

 

Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία, Δζληθφ θαη 

Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο, Οδεγόο πνπδώλ 2015-2016, 

http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=49 

http://www.ecd.uoa.gr/wp-content/uploads/2013/05/%CE%9F%CE%A3-

2015_2016.pdf-3_Web.pdf   Πξφζβαζε Ηνχληνο 2016. 

Σκήκα   Δθπαηδεπηηθήο   θαη   Κνηλσληθήο   Πνιηηηθήο,   Παλεπηζηήκην   Μαθεδνλίαο, 

Οδεγόο   πνπδώλ   2015-2016, 

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=index&tmi

ma=7&stid=328&categorymenu=2 

http://www.uom.gr/media/docs/ekp/odigos-spoudwn-2015-2016.pdf Πξφζβαζε 

Ηνχληνο 2016. 

 

Σκήκα  Δπηθνηλσλίαο  θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο,  Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην Αζήλαο, Οδεγόο πνπδώλ 2015, 

http://www.media.uoa.gr/undergrad/curriculum.html 

http://www.media.uoa.gr/fileadmin/media.uoa.gr/uploads/pics/news/attachments/

NEW_Prospectus2015_gr_emme_syl_v1.pdf  Πξφζβαζε Ηνχληνο 2016. 

 

Σκήκα Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνχ, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Οδεγόο 

πνπδώλ 2015-2016,  

http://cmc.panteion.gr/ 

       http://skarpelos.eu/commediacult/images/os_undergrad_1516.pdf  

       Πξφζβαζε  Ηνχληνο 2016. 

 

Σκήκα  Δπηζηεκψλ  Πξνζρνιηθήο  Αγσγήο  θαη  Δθπαίδεπζεο,  Αξηζηνηέιεην Παλεπη-

ζηήκην  Θεζζαινλίθεο,   Οδεγόο  πνπδώλ  2015-2016, 

http://www.nured.auth.gr/dp7nured/ 

http://law.duth.gr/undergraduate/curriculum/
http://www.law.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/kanonismos-programmatos-spoydon.html
http://www.law.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/kanonismos-programmatos-spoydon.html
http://www.law.uoa.gr/fileadmin/law.uoa.gr/uploads/PDFs/pdf_new/odigos2015-2016.pdf
http://www.law.uoa.gr/fileadmin/law.uoa.gr/uploads/PDFs/pdf_new/odigos2015-2016.pdf
http://www.jour.auth.gr/?page_id=3878
http://www.jour.auth.gr/wp-content/uploads/2014/11/ects_odigos_spoudon2014-15.pdf
http://www.jour.auth.gr/wp-content/uploads/2014/11/ects_odigos_spoudon2014-15.pdf
http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=49
http://www.ecd.uoa.gr/wp-content/uploads/2013/05/%CE%9F%CE%A3-2015_2016.pdf-3_Web.pdf
http://www.ecd.uoa.gr/wp-content/uploads/2013/05/%CE%9F%CE%A3-2015_2016.pdf-3_Web.pdf
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=index&tmima=7&stid=328&categorymenu=2
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=index&tmima=7&stid=328&categorymenu=2
http://www.uom.gr/media/docs/ekp/odigos-spoudwn-2015-2016.pdf
http://www.media.uoa.gr/undergrad/curriculum.html
http://www.media.uoa.gr/fileadmin/media.uoa.gr/uploads/pics/news/attachments/NEW_Prospectus2015_gr_emme_syl_v1.pdf
http://www.media.uoa.gr/fileadmin/media.uoa.gr/uploads/pics/news/attachments/NEW_Prospectus2015_gr_emme_syl_v1.pdf
http://cmc.panteion.gr/
http://skarpelos.eu/commediacult/images/os_undergrad_1516.pdf
http://www.nured.auth.gr/dp7nured/
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http://www.nured.auth.gr/dp7nured/sites/default/files/files/odigosSpoudonAfter2

015_2016_03.pdf  Πξφζβαζε Ηνχληνο 2016. 

Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία, 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Οδεγόο πνπδώλ 2015-2016,  

http://www.ecedu.upatras.gr/ 

 http://www.ecedu.upatras.gr/services/site/files/downloads/OS2015_2016.pdf 

Πξφζβαζε Ηνχληνο 2016. 

 

Σκήκα  Δπηζηεκψλ  ηεο  Δθπαίδεπζεο  ζηελ  Πξνζρνιηθή  Ζιηθία,   Γεκνθξίηεην Πα-

λεπηζηήκην  Θξάθεο,   Οδεγόο  πνπδώλ  2015-2016, 

http://www.psed.duth.gr/undergraduate/guide/ 

http://www.psed.duth.gr/undergraduate/guide/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%C

E%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4

%CF%8E%CE%BD%202015-16.pdf   Πξφζβαζε Ηνχληνο 2016. 

 

Σκήκα Δπηζηεκψλ  ηεο  Πξνζρνιηθήο  Αγσγήο  θαη  Δθπαηδεπηηθνχ  ρεδηαζκνχ, Πα-

λεπηζηήκην  Αηγαίνπ,  Οδεγόο  πνπδώλ 2014-2015, 

http://www.pse.aegean.gr/index_el.asp?cmd=staticpages_el&Menu=7 

http://www.pse.aegean.gr/docs///SG/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%C

F%8C%CF%82%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E

%CE%BD%202014-15_Final.pdf  Πξφζβαζε Ηνχληνο 2016. 

 

Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, 

Οδεγόο πνπδώλ 2015-2016,  

http://dsep.uop.gr/index.php/el/2009-10-02-19-59-41 

http://dsep.uop.gr/attachments/OdigoiSpoudwn/ODHGOS_SPOUDON_2015-

16.pdf  Πξφζβαζε Ηνχληνο 2016. 

 

Σκήκα  Παηδαγσγηθφ  Γεκνηηθήο   Δθπαίδεπζεο,   Αξηζηνηέιεην   Παλεπηζηήκην Θεζ-

ζαινλίθεο,   Οδεγόο  πνπδώλ  2015-2016, 

http://www.eled.auth.gr/education/batchelor.html 

       http://www.eled.auth.gr/documents/odhgos_spoudwn_el_15_16.pdf Πξφζβαζε  

Ηνχληνο 2016. 

 

Σκήκα  Παηδαγσγηθφ  Γεκνηηθήο  Δθπαίδεπζεο,  Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, 

Μαζήκαηα  2015-2016, 

https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1442/201   

       Πξφζβαζε Ηνχληνο 2016. 

 

Σκήκα Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλε-

πηζηήκην Αζήλαο, Οδεγόο πνπδώλ 2015-2016, 

http://www.primedu.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/programma-spoydon.html 

http://www.nured.auth.gr/dp7nured/sites/default/files/files/odigosSpoudonAfter2015_2016_03.pdf
http://www.nured.auth.gr/dp7nured/sites/default/files/files/odigosSpoudonAfter2015_2016_03.pdf
http://www.ecedu.upatras.gr/
http://www.ecedu.upatras.gr/services/site/files/downloads/OS2015_2016.pdf
http://www.psed.duth.gr/undergraduate/guide/
http://www.psed.duth.gr/undergraduate/guide/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%202015-16.pdf
http://www.psed.duth.gr/undergraduate/guide/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%202015-16.pdf
http://www.psed.duth.gr/undergraduate/guide/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%202015-16.pdf
http://www.pse.aegean.gr/index_el.asp?cmd=staticpages_el&Menu=7
http://www.pse.aegean.gr/docs/SG/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%202014-15_Final.pdf
http://www.pse.aegean.gr/docs/SG/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%202014-15_Final.pdf
http://www.pse.aegean.gr/docs/SG/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%202014-15_Final.pdf
http://dsep.uop.gr/index.php/el/2009-10-02-19-59-41
http://dsep.uop.gr/attachments/OdigoiSpoudwn/ODHGOS_SPOUDON_2015-16.pdf
http://dsep.uop.gr/attachments/OdigoiSpoudwn/ODHGOS_SPOUDON_2015-16.pdf
http://www.eled.auth.gr/education/batchelor.html
http://www.eled.auth.gr/documents/odhgos_spoudwn_el_15_16.pdf
https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1442/201
http://www.primedu.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/programma-spoydon.html
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http://www.primedu.uoa.gr/fileadmin/primedu.uoa.gr/uploads/Pdfs/Anakoinoseis

/2016/Apr/PROGRAMMA_SPOYDON_15_16.pdf  Πξφζβαζε Ηνχληνο 2016. 

 

Σκήκα Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Οδεγόο 

πνπδώλ 2015-2016,  

http://www.pre.aegean.gr/%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82%c

f%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8e%ce%bd/ 

http://www.pre.aegean.gr/wp-content/uploads/2015/09/PTDE-odigos-spoudon-

2015-16.pdf  Πξφζβαζε Ηνχληνο 2016. 

 

Σκήκα  Παηδαγσγηθφ  Γεκνηηθήο  Δθπαίδεπζεο,  Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 

Οδεγόο  πνπδώλ  2015-2016, 

http://eled.uowm.gr/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82

%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD 

       http://eled.uowm.gr/sites/default/files/odhgos_2015-2016.pdf   

       Πξφζβαζε  Ηνχληνο 2016. 

 

Σκήκα Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Οδεγίεο 

πνπδώλ  επηέκβξηνο 2015,  

http://www.pre.uth.gr/new/  

       http://www.pre.uth.gr/new/el/content/869-odigos-spoydon  Πξφζβαζε  Ηνχληνο 

2016. 

 

Σκήκα  Παηδαγσγηθφ  Γεκνηηθήο  Δθπαίδεπζεο,   Παλεπηζηήκην  Ησαλλίλσλ,   Οδεγόο 

πνπδώλ  2015-2016, 

https://ptde.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid

=89&lang=el 

http://ptde.uoi.gr/ptde_files/ODIGOS_PTDE_2015-16.pdf  Πξφζβαζε  Ηνχληνο 

2016. 

 

Σκήκα   Παηδαγσγηθφ   Γεκνηηθήο   Δθπαίδεπζεο,   Παλεπηζηήκην   Κξήηεο,   Οδεγόο 

πνπδώλ   2015-2016, 

http://ptde.edc.uoc.gr/page/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%BF%

CF%83%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD 

http://ptde.edc.uoc.gr/sites/default/files/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%

CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%

A9%CE%9D%202015-16.pdf  Πξφζβαζε Ηνχληνο 2016. 

 

Σκήκα Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Οδεγόο 

πνπδώλ 2015-2016,  

http://www.elemedu.upatras.gr/ 

http://www.elemedu.upatras.gr/index.php/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%

B3%CF%8C%CF%82%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8

E%CE%BD  Πξφζβαζε Ηνχληνο 2016. 

http://www.primedu.uoa.gr/fileadmin/primedu.uoa.gr/uploads/Pdfs/Anakoinoseis/2016/Apr/PROGRAMMA_SPOYDON_15_16.pdf
http://www.primedu.uoa.gr/fileadmin/primedu.uoa.gr/uploads/Pdfs/Anakoinoseis/2016/Apr/PROGRAMMA_SPOYDON_15_16.pdf
http://www.pre.aegean.gr/%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8e%ce%bd/
http://www.pre.aegean.gr/%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8e%ce%bd/
http://www.pre.aegean.gr/wp-content/uploads/2015/09/PTDE-odigos-spoudon-2015-16.pdf
http://www.pre.aegean.gr/wp-content/uploads/2015/09/PTDE-odigos-spoudon-2015-16.pdf
http://eled.uowm.gr/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD
http://eled.uowm.gr/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD
http://eled.uowm.gr/sites/default/files/odhgos_2015-2016.pdf
http://www.pre.uth.gr/new/
http://www.pre.uth.gr/new/el/content/869-odigos-spoydon
https://ptde.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=89&lang=el
https://ptde.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=89&lang=el
http://ptde.uoi.gr/ptde_files/ODIGOS_PTDE_2015-16.pdf
http://ptde.edc.uoc.gr/page/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD
http://ptde.edc.uoc.gr/page/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD
http://ptde.edc.uoc.gr/sites/default/files/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D%202015-16.pdf
http://ptde.edc.uoc.gr/sites/default/files/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D%202015-16.pdf
http://ptde.edc.uoc.gr/sites/default/files/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D%202015-16.pdf
http://www.elemedu.upatras.gr/
http://www.elemedu.upatras.gr/index.php/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD
http://www.elemedu.upatras.gr/index.php/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD
http://www.elemedu.upatras.gr/index.php/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD
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Σκήκα Παηδαγσγηθφ Δηδηθήο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Οδεγόο πνπδώλ 

2015-2016,  

http://www.sed.uth.gr/index.php/gr/studies-undergraduate 

http://www.sed.uth.gr/images/webdocs/news/os15-16.pdf  Πξφζβαζε   Ηνχληνο 

2016 

 

Σκήκα Παηδαγσγηθφ Νεπηαγσγψλ, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Οδεγόο 

πνπδώλ 2015-2016, 

http://nured.uowm.gr/ 

http://nured.uowm.gr/wpcontent/uploads/2015/11/%CE%9F%CE%94%CE%97

%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94

%CE%A9%CE%9D-2015-2016-GR.pdf  Πξφζβαζε Ηνχληνο 2016. 

 

Σκήκα Παηδαγσγηθφ Νεπηαγσγψλ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Οδεγόο πνπδώλ 2015-

2016, 

http://ecedu.uoi.gr/index.php/studies/undergraduate#%CE%BF%CE%B4%CE%

B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B

4%CF%8E%CE%BD 

http://users.uoi.gr/gramptn/study_guide_2015-16.pdf Πξφζβαζε Ηνχληνο 2016. 

 

Σκήκα Παηδαγσγηθφ Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Οδεγόο 

πνπδώλ 2014-2015, 

http://www.ece.uth.gr/main/el/content/39-odigos-spoydon-proptyxiakoy 

http://www.ece.uth.gr/main/sites/default/files/ptpe_odigos2014-

2015_diorth_low.pdf Πξφζβαζε Ηνχληνο 2016. 

Σκήκα  Παηδαγσγηθφ  Πξνζρνιηθήο   Δθπαίδεπζεο,   Παλεπηζηήκην  Κξήηεο,  Οδεγόο 

πνπδώλ  2015-2016, 

http://www.edc.uoc.gr/ptpe/index.php?option=com_content&view=article&id=5

34&Itemid=73&lang=el 

http://www.edc.uoc.gr/ptpe/images/docs/grammateia/odigos_spoydon_neo_2015-

16.pdf  Πξφζβαζε Ηνχληνο 2016. 

 

Σκήκα   Πξνζρνιηθήο  Αγσγήο,   Αιεμάλδξεην   Σερλνινγηθφ   Δθπαηδεπηηθφ   Ίδξπκα 

Θεζζαινλίθεο,  Οδεγόο  πνπδώλ  Μάξηηνο  2015, 

http://www.bc.teithe.gr/index.php?page=courses_rule 

http://www.bc.teithe.gr/files/content/el/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3

%CF%8C%CF%82%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF

%8E%CE%BD%202015.pdf  Πξφζβαζε Ηνχληνο 2016. 

 

Σκήκα  Πξνζρνιηθήο  Αγσγήο,  Σερλνινγηθφ  Δθπαηδεπηηθφ  Ίδξπκα Αζήλαο, Οδεγόο 

πνπδώλ Φεβξνπάξηνο 2012, 

http://www.sed.uth.gr/index.php/gr/studies-undergraduate
http://www.sed.uth.gr/images/webdocs/news/os15-16.pdf
http://nured.uowm.gr/
http://nured.uowm.gr/wpcontent/uploads/2015/11/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-2015-2016-GR.pdf
http://nured.uowm.gr/wpcontent/uploads/2015/11/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-2015-2016-GR.pdf
http://nured.uowm.gr/wpcontent/uploads/2015/11/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-2015-2016-GR.pdf
http://ecedu.uoi.gr/index.php/studies/undergraduate#%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD
http://ecedu.uoi.gr/index.php/studies/undergraduate#%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD
http://ecedu.uoi.gr/index.php/studies/undergraduate#%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD
http://users.uoi.gr/gramptn/study_guide_2015-16.pdf
http://www.ece.uth.gr/main/el/content/39-odigos-spoydon-proptyxiakoy
http://www.ece.uth.gr/main/sites/default/files/ptpe_odigos2014-2015_diorth_low.pdf
http://www.ece.uth.gr/main/sites/default/files/ptpe_odigos2014-2015_diorth_low.pdf
http://www.edc.uoc.gr/ptpe/index.php?option=com_content&view=article&id=534&Itemid=73&lang=el
http://www.edc.uoc.gr/ptpe/index.php?option=com_content&view=article&id=534&Itemid=73&lang=el
http://www.edc.uoc.gr/ptpe/images/docs/grammateia/odigos_spoydon_neo_2015-16.pdf
http://www.edc.uoc.gr/ptpe/images/docs/grammateia/odigos_spoydon_neo_2015-16.pdf
http://www.bc.teithe.gr/index.php?page=courses_rule
http://www.bc.teithe.gr/files/content/el/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%202015.pdf
http://www.bc.teithe.gr/files/content/el/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%202015.pdf
http://www.bc.teithe.gr/files/content/el/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%202015.pdf
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http://www.teiath.gr/seyp/early_childhood_education/articles.php?mid=5558&la

ng=el 

http://www.teiath.gr/userfiles/proshool/ODHGOS%20SPOUDVN.pdf  

Πξφζβαζε Ηνχληνο 2016. 

 

Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ησαλλίλσλ, 

Μαζήκαηα Δμακήλσλ 2014-2015,  

http://ece.ioa.teiep.gr/index.php/2013-10-09-11-12-17 

http://ece.ioa.teiep.gr/index.php/2013-10-09-11-12-17/2013-12-10-09-59-50 

Πξφζβαζε Ηνχληνο 2016. 

 

Σζακπνχθνπ-θαλαβή, Κ. (2004α). Πεξηβάιινλ θαη θνηλσλία, κηα ζρέζε ζε αδηάθνπε 

εμέιημε. Αζήλα: Καιεηδνζθφπην. 

Σζακπνχθνπ-θαλαβή Κ. (2004β). Πεξηβάιινλ θαη επηθνηλσλία, δηθαίσκα ζηελ 

επηινγή. Αζήλα: Καιεηδνζθφπην. 

Σζαλαλάο, Γ. & Μπάξινο, Α. (ρ.ρ.). Θξεζθεπηηθά Καηλή Γηαζήθε Ο Ηεζνύο Υξηζηόο 

θαη ην έξγν ηνπ, Β΄ Γπκλαζίνπ. Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πν-

ιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ – Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ 

«ΓΗΟΦΑΝΣΟ», 

       https://ebooks.edu.gr Πξφζβαζε Φεβξνπάξηνο 2016. 

 

Τ.Α.  Φ16/102/Γ308/03-04-1991. Δθαξκνγή  ησλ  δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 111 παξ. 13 

ηνπ Ν. 1982/31.7.1990, θαη ζηα ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. (Φ.Δ.Κ. 

223Β΄/12-04-1991). 

 

Τ.Α.  Γ1/377/865/18-9-1992.   ρνιηθέο Γξαζηεξηόηεηεο. (Φ.Δ.Κ. 577Β΄/23-09-1992). 

Τ.Α.  Γ2/4867/28-8-1992.  ρνιηθέο Γξαζηεξηόηεηεο. (Φ.Δ.Κ. 629Β΄/23-10-1992). 

Τ.Α. Γ2/1242/08-03-1993. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθ-

παίδεπζεο (Κ.Π.Δ.). (Φ.Δ.Κ. 175Β΄/19-03-1993). 

Τ.Α. Γ2/2352/28-04-1993. Δηδηθά Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

(Φ.Δ.Κ. 306Β΄/29-04-1993). 

 

Τ.Α. Γ2/3219/11-05-1995. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθ-

παίδεπζεο. (Φ.Δ.Κ. 451Β΄/23-05-1995).  

Τ.Α.  Γ2/2289/26-03-1998. Αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ καζήκαηνο Θξεζθεπηηθώλ ησλ 

Α΄, Β΄, Γ΄ ηάμεσλ ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ. (Φ.Δ.Κ. 406Β΄/05-05-1998).      

 

Τ.Α. Γ2/1096/05-03-1999. «Πξόγξακκα πνπδώλ Βηνινγίαο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ». 

(Φ.Δ.Κ. 366Β΄/13-04-1999). 

http://www.teiath.gr/seyp/early_childhood_education/articles.php?mid=5558&lang=el
http://www.teiath.gr/seyp/early_childhood_education/articles.php?mid=5558&lang=el
http://www.teiath.gr/userfiles/proshool/ODHGOS%20SPOUDVN.pdf
http://ece.ioa.teiep.gr/index.php/2013-10-09-11-12-17
http://ece.ioa.teiep.gr/index.php/2013-10-09-11-12-17/2013-12-10-09-59-50
https://ebooks.edu.gr/


204 
 

Τ.Α. Φ.353.1/324/105657/Γ1/08-10-2002. Καζνξηζκόο ησλ εηδηθόηεξσλ θαζεθόλησλ 

θαη αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθώλ ππεξεζηώλ πξσην-

βάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ησλ δηεπζπληώλ θαη ππνδηεπζπληώλ ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ΔΚ θαη ησλ ζπιιόγσλ ησλ δηδαζθόλησλ. (Φ.Δ.Κ. 

1340Β΄/16-10-2002). 

 

Τ.Α. 21072α/Γ2/28-02-2003. Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ 

(Γ.Δ.Π.Π.) θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ (Α.Π.) Γεκνηηθνύ – Γπ-

κλαζίνπ: α) Γεληθό Μέξνο β) Γ.Δ.Π.Π. θαη Α.Π. Διιεληθήο Γιώζζαο, Νεν-

ειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Αξραίαο Διιεληθήο Γιώζζαο θαη Γξακκαηείαο, Δηθα-

ζηηθώλ, πνπδώλ Θεάηξνπ, Θξεζθεπηηθώλ, Ηζηνξίαο, Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο 

Αγσγήο, Μαζεκαηηθώλ, Μειέηεο Πεξηβάιινληνο. (Φ.Δ.Κ. 303Β΄/13-03-2003). 

Τ.Α. 21072β/Γ2/28-02-2003. Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ 

(Γ.Δ.Π.Π.) θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ (Α.Π.) Γεκνηηθνύ - Γπ-

κλαζίνπ: Μνπζηθήο, Ξέλσλ Γισζζώλ, Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο, Πιεξνθνξηθήο, 

ρνιηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ, Σερλνινγίαο, Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

(Βηνινγίαο, Γεσινγίαο, Γεσγξαθίαο, Δξεπλώ ηνλ Φπζηθό Κόζκν, Φπζηθήο, 

Υεκείαο), Φπζηθήο Αγσγήο, Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ 

(Γ.Δ.Π.Π.) θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ (Α.Π.) Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, 

Πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο δηαζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (Δπέιηθηε 

Εώλε, Αγσγή Τγείαο, Οιπκπηαθή Παηδεία, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε) θαη 

Παξάξηεκα: Οδεγίεο πξνο ηνπο ζπγγξαθείο ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ, Πξνδηαγξαθέο 

ζρνιηθώλ βηβιίσλ. (Φ.Δ.Κ. 304Β΄/13-03-2003). 

Τ.Α. 47587/57/16-05-2003. πλεξγαζίεο Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξε-

ζθεπκάησλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ρνιείσλ κε 

Αλώηαηα θαη Δξεπλεηηθά Δπηζηεκνληθά ηδξύκαηα, άιινπο Κπβεξλεηηθνύο θνξείο 

θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο. (Φ.Δ.Κ. 693Β΄/03-06-2003). 

Τ.Α.  Φ.20/426/84240/Γ1/12-08-2003.  Σξνπνπνηήζεηο - ζπκπιεξώζεηο ζηα 303 θαη 

304/13.3.2003 Φ.Δ.Κ η. Β΄ γηα ην Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ 

πνπδώλ (Γ.Δ.Π.Π.) θαη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ (Α.Π.) Γε-

κνηηθνύ – Γπκλαζίνπ. (Φ.Δ.Κ.  1196Β΄/26-08-2003). 

Τ.Α. 66272/Γ7/04-07-2005. «Θεκαηηθά Γίθηπα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο». 

[Δγθχθιηνο, Σκήκα Β΄ Αγσγήο Τγείαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο, Γξαθείν 

Π.Δ – πληνληζηηθφ Κέληξν Π.Δ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξε-

ζθεπκάησλ]. 

Τ.Α. Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-08-2005. Γελίθεπζε εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο 

Δπέιηθηεο Εώλεο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. (Φ.Δ.Κ. 1280Β΄/13-09-2005). 

Τ.Α. 127856/Γ7/29-11-2006. Σξνπνπνίεζε ηεο Τ.Α 66272/Γ7/04-07-2005 πεξί 

Θεκαηηθώλ Γηθηύσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 
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[Δγθχθιηνο, Σκήκα Β΄ Αγσγήο Τγείαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο, πλην-

ληζηηθφ Κέληξν Π.Δ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ]. 

 

Τ.Α. 130521/Γ7/18-10-2010.  Οξηζκόο  πληνληζηηθώλ  Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθ-

παίδεπζεο (ΚΠΔ), 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/4%CE%99%CE%9E%CE%A99%CE%9D

%CE%99 [ΑΓΑ:4ΗΞΧ9-ΝΗ]. Πξφζβαζε Φεβξνπάξηνο 2016. 

 

Τ.Α. 83691/Γ7/22-07-2011.  Γηαδηθαζίεο  ηειέρσζεο  θαη  Καζήθνληα ησλ Δθπαηδεπ-

ηηθώλ ζηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ). (Φ.Δ.Κ. 1981Β΄/07-09-

2011). 

Τ.Α. 113722/Γ2/03-10-2011. Έγθξηζε Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Πηινηηθή ηνπο Δθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνύ 

πεδίνπ Φπζηθέο Δπηζηήκεο. (Φ.Δ.Κ. 2322Β΄/17-10-2011). 

 

Τ.Α. 11372/Γ2/03-10-2011. Έγθξηζε Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Πξσηνβάζκηαο & 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Πηινηηθή ηνπο Δθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνύ 

πεδίνπ Πεξηβάιινλ θαη Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε. (Φ.Δ.Κ. 2336 

Β΄/17-10-2011). 

Τ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011. Δθδξνκέο – Μεηαθηλήζεηο καζεηώλ Γεκόζησλ θαη 

Ηδησηηθώλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εληόο θαη εθηόο ηεο ρώξαο. 

(Φ.Δ.Κ. 2769Β΄/02-12-2011). 

 

Τ.Α. 92998/Γ7/10-08-2012. Καζνξηζκόο ησλ νξγάλσλ, ησλ θξηηεξίσλ θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ Τπεπζύλσλ, Πεξηβαιινληηθήο Δθ-

παίδεπζεο, Αγσγήο Τγείαο Πνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ θαη ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

θαζώο θαη ησλ θαζεθόλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπο. (Φ.Δ.Κ. 2314Β΄/10-08-

2012). 

 

Τ.Α. 115475/Γ2/21-08-2013. Ωξνιόγην Πξόγξακκα ησλ καζεκάησλ ησλ Α΄, Β΄, Γ΄ 

ηάμεσλ ηνπ Ζκεξεζίνπ Γπκλαζίνπ. (Φ.Δ.Κ. 2121Β΄/28-08-2013).  

Τ.Α. 4609/Γ2/15/01/2014. Έγθξηζε Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθ-

παίδεπζεο γηα ηελ Πηινηηθή ηνπο Δθαξκνγή ηνπ επηζηεκνληθνύ πεδίνπ Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο. (Φ.Δ.Κ. 97Β΄/22-01-2014). 

Τ.Α. 132905/Γ7/22-08-2014. Οξηζκόο πληνληζηηθώλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ). (Φ.Δ.Κ. 2575Β΄/26-09-2014). 

Τ.Α. 8621/Γ2/19-01-2015. Πξόγξακκα πνπδώλ ηνπ καζήκαηνο «Βηνινγία» ηεο Α΄, 

Β΄ ηάμεο Γεληθήο Παηδείαο Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ηεο νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ 

Θεηηθώλ πνπδώλ ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ. (Φ.Δ.Κ. 154Β΄/22-01-2015). 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/4%CE%99%CE%9E%CE%A99%CE%9D%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/4%CE%99%CE%9E%CE%A99%CE%9D%CE%99
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Τ.Α.  8601/Γ2/19-01-2015.  Πξόγξακκα πνπδώλ ηνπ καζήκαηνο «Υεκεία» ηεο Α΄ θαη 

Β' ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ηεο νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ Θεηηθώλ πνπδώλ 

ηεο Γ' ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ. (Φ.Δ.Κ. 183Β΄/23-01-2015). 

Τ.Α.  8570/Γ2/19-01-2015.  Πξόγξακκα πνπδώλ ηνπ καζήκαηνο «Φπζηθή» ηεο Α΄ 

θαη Β΄ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ηεο νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνύ Θεηηθώλ πνπδώλ 

ηεο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ. (Φ.Δ.Κ. 184Β΄/23-01-2015). 

Τ.Α.  8614/Γ2/19-01-2015. Πξόγξακκα πνπδώλ ηνπ καζήκαηνο «Γεσινγία θαη 

Γηαρείξηζε Φπζηθώλ Πόξσλ» ηεο Α΄ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ. (Φ.Δ.Κ. 186Β΄/23-

01-2015). 

Τ.Α.  82443/Γ2/22-05-2015. Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ησλ καζεκάησλ ηεο Γ΄ ηάμεο 

Ζκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ηεο Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ. (Φ.Δ.Κ. 

941Β΄/25-05-2015). 

Τ.Α. Φ12/657/70691/Γ1/26-04-2016. Ωξνιόγην Πξόγξακκα Δληαίνπ Σύπνπ Οινήκε-
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