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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Τν θείκελν ηεο εηζήγεζεο αλαθέξεηαη ζε αδξέο γξακκέο ζηνπο πην ζεκαληηθνύο 

ζηαζκνύο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο εμέιημεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην 

Διιεληθό Δθπαηδεπηηθό Σύζηεκα, κε έκθαζε ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ξεθηλά 

από ηελ παξνπζία ηωλ πξώηωλ ζπόξωλ πξηλ ην ξίδωκα θαη ηελ αιεζηλή άλζεζε ηεο 

ζρνιηθήο απηήο δξαζηεξηόηεηαο. Γίλεηαη έκθαζε ζηελ εκεξνκελία ζηαζκό θαη ηνλ λόκν 

1892/31-7-90, κε ηνλ νπνίν ζεζκνζεηείηαη ε Π.Δ. Αθνινπζεί ε πνξεία ηωλ δύν 

επόκελωλ δεθαεηηώλ κέρξη ην 2011, νπόηε ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη μεθηλά κηα λέα 

πεξίνδνο γηα ηελ Π.Δ. κε ηελ ελζωκάηωζε ηνπ αληηθεηκέλνπ «Πεξηβάιινλ θαη 

Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε» ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηεο 

Πξωηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ, κε 

ζθνπό ηελ θαζνιηθή θαζηέξωζή ηνπ, κεηά ηελ νινθιήξωζε ηνπ πηινηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΔ θαη ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ 

θαη ηελ Αεηθνξία  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ιζηνξία ηεο Π.Δ., «Πεξηβάιινλ θαη Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν 

Αλάπηπμε» ΠΔΑΑ, Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 
θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα γίλεη κηα επηζθόπεζε ηεο πνξείαο ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, από ηελ ζηηγκή πνπ ζπλειήθζε σο ηδέα, αιιά θαη σο 

επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ κεγάισλ νηθνινγηθώλ πξνβιεκάησλ 

πνπ άξρηζαλ λα καζηίδνπλ ηνλ πιαλήηε θαη ηηο θαηά ηόπνπ θνηλσλίεο. Έκθαζε ζα 

δνζεί ζην πώο ε ηδέα απηή ελζσκαηώζεθε ζηαδηαθά ζην Διιεληθό Δθπαηδεπηηθό 

ύζηεκα. Δπηπιένλ ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζνύλ νη ζεκαληηθόηεξνη ζηαζκνί, 

λα δηαθαλνύλ νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ, αιιά θαη νη ζεηηθέο εμειίμεηο πνπ 

εκθαλίζηεθαλ. Σέινο, ζα γίλεη κηα πην εθηελή αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε 

θαη ζα αληρλεπζνύλ νη πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ. 

 

Γηα λα ηνληζηεί ε ζηαδηαθή πνξεία από ηελ απαξρή κέρξη θαη ηελ εμέιημε ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Διιεληθό Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ην κνληέιν ηεο 

ηξηκεξήο δηαίξεζεο (Πξστζηνξία - Πξσηντζηνξία – Ηζηνξία) πνπ πηνζεηεί ε επηζηήκε 

ηεο αξραηνινγίαο. 
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ΣΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΛΑΙΙΟ: ΟΙ ΑΠΑΡΥΔ 
Σα κεγάια νηθνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ εληαηηθνπνηήζεθαλ ηε δεκαεηία ηος 

1960 νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζηελ αλάπηπμε ελόο δηεζλνύο πεξηβαιινληηθνύ θηλήκαηνο, 

ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ πξνώζεζε ηελ ηδέα όηη γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή ε 

αληηκεηώπηζή ηνπο, νη εηδηθνί νθείινπλ λα ζηξαθνύλ ζηνλ ίδην ηνλ πνιίηε θαη ηελ 

θνηλσλία νιόθιεξε, ζηνρεύνληαο ζε νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηηο ζηάζεηο, αμίεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο αλαθνξηθά κε ην πεξηβάιινλ (Σζακπνύθνπ-θαλαβή, 2004). Έηζη 

γελλήζεθε ε ηδέα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ε νπνία πξνσζήζεθε αθόκα 

πεξηζζόηεξν θαη έιαβε ηηο βάζεηο ηεο ηε δεκαεηία ηος 1970. Από ηελ «Γηεζλή 

πλάληεζε Δξγαζίαο γηα ηελ Π.Δ. ζην ρνιηθό Πξόγξακκα» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηελ Νεβάδα ησλ ΖΠΑ ην 1970 (IUCN 1970), όπνπ νπζηαζηηθά έγηλε γηα πξώηε 

θνξά ε ζύλδεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο Π.Δ. θαη ηνπ ζρνιείνπ, θαη 

κέρξη ζήκεξα αθνινύζεζαλ πνιιέο δηεζλείο ζπλαληήζεηο θαη παγθόζκηεο δηαζθέςεηο, 

νξγαλσκέλεο από δηεζλείο νξγαληζκνύο όπσο ε U.N.E.S.C.O., ην U.N.E.P. (United 

Nations Environmental Programme) θαη ην I.E.E.P. (Institute for European 

Environmental Policy), ζηα νπνία ζεκειηώλεηαη, δηακνξθώλεηαη ζηαδηαθά, 

αλαπηύζζεηαη, εμειίζζεηαη θαη κεηεμειίζζεηαη ε ηαπηόηεηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο, σο πξνο ην ελλνηνινγηθό, ζεσξεηηθό, κεζνδνινγηθό πιαίζην θαη ηνπο 

ηξόπνπο εθαξκνγήο ηεο ζηα δηάθνξα θξάηε (Σζακπνύθνπ-θαλαβή, 2004, Φινγατηε, 

2006, Κνύζνπιαο, 2008). 

 

Ο ΓΙΔΘΝΗ ΑΠΟΗΥΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: «ΠΡΟΨΣΟΡΙΑ» ΚΑΙ 

«ΠΡΧΣΟΨΣΟΡΙΑ» 
Ο απόερνο ηνπ δηεζλνύο απηνύ αλαβξαζκνύ θηάλεη ζηελ Διιάδα ην 1976-1977. 

Σν 1976, ζην πιαίζην ηνπ Γ.Π.Π.Δ (Γηεζλέο Πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο) ε Γξακκαηεία ηνπ Δζληθνύ πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο θαη 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ πληνληζκνύ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αξκόδηα επηηξνπή 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο θαη ηελ ακέζσο επόκελε ρξνληά, ην 1977, αλαηίζεηαη 

ζην Κ.Δ.Μ.Δ (Κέληξν Δθπαηδεπηηθώλ Μειεηώλ θαη Δπηκόξθσζεο), ε επζύλε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Δ.Κ.Κ.Δ. Ηζηνξηθό θαη Θεζκηθό Πιαίζην ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα). 

 

Βέβαηα, ε εηζαγσγή ηνπ καζήκαηνο ηεο Παηξηδνγλσζίαο, ήδε από ην 1913, ζην 

Γεκνηηθό ζρνιείν, ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί κηα πξόδξνκε κνξθή ηεο ζύλδεζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο κε ηελ εθπαίδεπζε. Σν κάζεκα απηό παξέκεηλε ζην δεκνηηθό ζρνιείν 

γηα εβδνκήληα ρξόληα θαη απνηεινύζε κηα ζπλνιηθή θαη γεληθή ζεώξεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ παηδηνύ, ηνπ γεσθπζηθνύ θαη ηνπ θνηλσληθνύ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο όρη κόλν ηε θύζε θαη ηε δσή ζε απηό, αιιά θαη ηε ζξεζθεπηηθή 

θαη εζληθή δσή, ηελ ηζηνξία, ηα ήζε, ηα έζηκα, ηελ νηθνλνκηθή δσή θαη ην ιατθό 

πνιηηηζκό. Όκσο ην κάζεκα απηό πνιύ απείρε από ηηο ζεκειηώδεηο αξρέο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο Π.Δ., πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, εθόζνλ ην πεξηερόκελό ηνπ ήηαλ θαζαξά πεξηγξαθηθό θαη 

ζηαηηθό θαη πξνσζνύζε έλαλ ζηείξν εγθπθινπαηδηζκό (Παπαδεκεηξίνπ, 2006). Ζ 

επόκελε θίλεζε έγηλε ην 1964, όηαλ άξρηζε λα ζρεδηάδεηαη έλα θαηλνύξην κάζεκα, 

πάιη γηα ην Γεκνηηθό ζρνιείν, ε Μειέηε Πεξηβάιινληνο, ρσξίο λα νινθιεξσζεί 

ιόγσ ηεο επηβνιήο ηεο δηθηαηνξίαο (Σζακπνύθνπ-θαλαβή, 2004).  

 

ηελ Διιάδα ε πξνζπάζεηα ζπλερίδεηαη θαη κεηά ην 1977, ώζπνπ ηε ζρνιηθή 

πεξίνδν 1980-81, κε πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηνπ Κ.Δ.Μ.Δ. ε 



Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε εηζάγεηαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, όρη σο λέν 

κάζεκα ζην ππάξρνλ αλαιπηηθό πξόγξακκα, αιιά σο «Πξναηξεηηθή Δθπαηδεπηηθή 

Καηλνηνκία» κε ηε ζπκκεηνρή ηεζζάξσλ ζρνιείσλ από ηελ Αζήλα (Κνύζνπιαο, 

2008, Δ.Κ.Κ.Δ.). Σε δεθαεηία πνπ αθνινπζεί γίλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξα βήκαηα 

πξνο ηελ πξνώζεζε ηεο ηδέαο ηεο Π.Δ.. Πνιινί εθπαηδεπηηθνί αγθάιηαζαλ ηελ ηδέα 

ηεο Π.Δ. θαη αλέπηπμαλ αμηόινγε δξάζε. Πνιινί ζπκκεηέρνπλ ζε επηκνξθσηηθά 

ζεκηλάξηα ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζην εμσηεξηθό, ηα νπνία κε ηελ πάξνδν ησλ 

ρξόλσλ απμάλνληαη ζε αξηζκό, αιιά θαη ζε ζπκκεηνρή. Σαπηόρξνλα, ην 1983 

ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί κέρξη ην 1987 νκάδα εξγαζίαο ζην Κ.Δ.Μ.Δ. από 

εθπαηδεπηηθνύο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε αληηθείκελν, εθηόο ησλ άιισλ, 

ηε κειέηε εηζαγσγήο ηεο Π.Δ. ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Από ην 1985 

ιεηηνπξγνύλ γξαθεία κε αξκνδηόηεηεο γηα ηελ Π.Δ. ζηα Τπνπξγεία Παηδείαο, 

Πεξηβάιινληνο θαη Γεσξγίαο θαη ην 1986 γίλεηαη πεηξακαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ 

ππεύζπλσλ Π.Δ. ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπ. Γεσξγίαο. ηε ζπλέρεηα, ην 1987 ν ζεζκόο 

ηεο Π.Δ. βξίζθεη ην ζπίηη ηνπ, αθνύ ηελ πξνώζεζε θαη ηελ δηάδνζε ηεο Π.Δ. 

αλαιακβάλνπλ πηα νη Γηεπζύλζεηο πνπδώλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Σέινο, ην 1989 εθδίδεηαη από ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο ην θπιιάδην «ρνιείν θαη Πεξηβάιινλ» (Δ.Κ.Κ.Δ.). Όκσο, βξηζθόκαζηε 

αθόκα ζηελ «πξσηντζηνξία», δειαδή ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο εηζαγσγήο ηεο Π.Δ. ζην 

ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. 

 

Η «ΙΣΟΡΙΑ» ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 
Οπζηαζηηθά ε «ηζηνξία» ηεο Π.Δ. ζην ειιεληθό ζρνιείν μεθηλά κε ηελ 

ζεζκνζέηεζε ηεο Π.Δ. κε λόκν. Μέρξη ηόηε, παξά ηελ αμηόινγε δξαζηεξηόηεηα πνπ 

είρε αλαπηπρζεί ηελ πξνεγνύκελε δεθαεηία, ιεηηνπξγνύζε «ζηα ζρνιεία εκηπαξάλνκα 

θαηά θάπνην ηξόπν, αθνύ δελ δηέπεην από θάπνην ζεζκηθό πιαίζην», ζύκθσλα κε ηελ 

Παπαδεκεηξίνπ (2006). εκαληηθόο ζηαζκόο γηα ηελ εδξαίσζε θαη αλάπηπμε ηνπ 

ζεζκνύ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, είλαη ν νόμορ 1892/31-7-90. 

πγθεθξηκέλα, ε παξάγξαθνο 13 ηνπ άξζξνπ 111 απηνύ ηνπ λόκνπ, νξίδεη όηη «ε 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε απνηειεί ηκήκα ηωλ πξνγξακκάηωλ ηωλ ζρνιείωλ ηεο 

Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη… ζθνπόο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην θπζηθό θαη θνηλωληθό 

πεξηβάιινλ ηνπ, λα επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα ην πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε απηό θαη 

λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ κε εηδηθά πξνγξάκκαηα ώζηε λα ζπκβάιινπλ ζηε γεληθόηεξε 

πξνζπάζεηα αληηκεηώπηζήο ηνπο». Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο 

θαζνξίδνληαη ηα πιαίζηα θαη ν ηξόπνο εθαξκνγήο θαη ρξεκαηνδόηεζεο εηδηθώλ 

πξνγξακκάησλ Π.Δ. ε θάζε Γηεύζπλζε Γ.Δ. κπνξεί λα απνζπάηαη γηα ηξία ρξόληα 

έλαο εθπαηδεπηηθόο κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε, σο Τπεύζπλνο Π.Δ. Σα 

θαζήθνληα θαη νη αξκνδηόηεηεο ησλ ππεπζύλσλ Π.Δ θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ 

Τπνπξγνύ Παηδείαο πνπ δεκνζηεύνληαη ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο 

(Γ2/3026/27-8-90). Με όκνηεο απνθάζεηο (Γ2/1242/8-3-93 ΤΑ - ΦΔΚ 175/ηεύρνο 

Β/19-3-93) κπνξνύλ λα ηδξύνληαη Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη λα 

θαζνξίδνληαη νη ζηόρνη ηνπο θαζώο θαη ν ηξόπνο ζηειέρσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο 

(Κνύζνπιαο, 2000). Ο λόκνο απηόο ηζρπξνπνηεί ην κέρξη ηόηε «ήπην ζεζκηθό 

πιαίζην» θαη ζπκβάιιεη ζηελ θαηαθόξπθε αλάπηπμε ηνπ ζεζκνύ ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε» 

(Κνύζνπιαο, 2008). Έθηνηε, ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε παίξλεη πιένλ ην δξόκν 

ηεο. 

 



Πξέπεη εδώ λα αλαθεξζεί όηη «ε αλάπηπμε ηεο Π.Δ. κέρξη ηνπιάρηζηνλ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 ήηαλ εζηηαζκέλε ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη νη όπνηεο 

πξωηνβνπιίεο αθνξνύζαλ κόλν απηή ηε βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο, ελώ ζηελ 

πξωηνβάζκηα εθπαίδεπζε ν όξνο «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» άξρηζε λα θάλεη ηελ 

εκθάληζή ηνπ αξγόηεξα» (Παπαδεκεηξίνπ, 1996). ε απηό ην πιαίζην εμάιινπ ν 

Νόκνο 1892/90 αλαθέξεηαη αξρηθά κόλν ζηα ζρνιεία  ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. Έλα ρξόλν αξγόηεξα, ν λόκνο επεθηείλεηαη θαη ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε κε ππνπξγηθή απόθαζε. 

 

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ 

ΣΟ ΛΤΚΔΙΟ 
ηα ρξόληα πνπ αθνινπζνύλ εθδίδνληαη κηα ζεηξά από ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη 

εγθύθιηνη πνπ θαζνξίδνπλ ηα επηκέξνπο ζέκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο Π.Δ. ζηα ζρνιεία 

(ζρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, 

εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θ.α.) (ΤΠ. Δ.Π.Γ.Β.Μ. Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Νόκνη 

- Δγθύθιηνη - ΦΔΚ ζρεηηθνί κε ηελ Π.Δ).  

 

Δπηπιένλ, από ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κεηά, θεληξηθή ζέζε ηόζν ζηελ 

πξνβιεκαηηθή όζν θαη ζηελ πξαθηηθή ηεο Π.Δ. θαηέρεη ε Αεηθνξία. Πξόθεηηαη γηα 

κηα έλλνηα πνπ θαιεί ζε κηα βαζηά επαλαζεώξεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν 

αλαπηύζζεηαη ν αλζξώπηλνο πνιηηηζκόο. Δηδηθόηεξα, πξνζδηνξίδεη αιιαγέο ζηα πεδία 

ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο θαη γεληθόηεξα αιιαγέο ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

βιέπνπκε  θαη αληηκεησπίδνπκε ην πεξηβάιινλ. ην πιαίζην ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ 

Αεηθόξν Αλάπηπμε (ΔΔΑ) ε δηάζηαζε ηεο θνηλσλίαο αθνξά ηελ θαηαλόεζε ησλ 

θνηλσληθώλ ζεζκώλ θαη ηνπ ξόινπ ηνπο ζηελ αιιαγή θαη ηελ αλάπηπμε, θαζώο 

επίζεο θαη ησλ δεκνθξαηηθώλ θαη ζπκκεηνρηθώλ ζπζηεκάησλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

επηινγή ησλ θπβεξλήζεσλ, ηελ έθθξαζε γλώκεο, ηε δηακόξθσζε ζπλαηλέζεσλ θαη 

ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξώλ. Ζ δηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο αλαθέξεηαη ζηελ 

επίγλσζε ηεο πεξηνξηζκέλεο επάξθεηαο ησλ πόξσλ, ηνπ εύζξαπζηνπ ηνπ θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ επηπηώζεσλ πνπ έρνπλ ζε απηό νη απνθάζεηο θαη νη πξάμεηο 

ησλ αλζξώπσλ, κε ηε δέζκεπζε λα εληαρζνύλ νη πεξηβαιινληηθέο ζπληζηώζεο ζηηο 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αλαπηπμηαθέο απνθάζεηο θαη πνιηηηθέο. Ζ νηθνλνκηθή 

δηάζηαζε ηέινο, παξαπέκπεη ζηνλ πξνβιεκαηηζκό σο πξνο ηα όξηα ηεο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο ζηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ, κε ηε δέζκεπζε 

λα επαλαπξνζδηνξηζηνύλ ηα πξνζσπηθά θαη θνηλσληθά επίπεδα θαηαλάισζεο, 

ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζύλεο (UNESCO, 2005). Όζνλ αθνξά ην παηδαγσγηθό ηεο πιαίζην πηνζεηεί 

αξρέο πνπ θηλεηνπνηνύλ απόςεηο θαη κεζόδνπο, όπσο θαηάξγεζε ησλ κνλνδηάζηαησλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε δηεπηζηεκνληθέο δξαζηεξηόηεηεο, ελεξγέο 

δηδαθηηθέο θαη ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, 

εθπαίδεπζε γηα ιύζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ, δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο εθπαηδεπηή 

εθπαηδεπόκελνπ, άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηε δσή θαη ζηελ θνηλσλία θιπ. (Πύιε 

Τιηθνύ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο).  

 

Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ιεηηνπξγώληαο ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαη ζηα ζρνιεία, απνηειεί ηελ πξώηε δπλαηόηεηα 

ελαζρόιεζεο ησλ καζεηώλ/ξησλ κε θξίζηκα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία ε 

αλζξσπόηεηα θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ζήκεξα πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε επνρή. 

Ζ ζπνπδαηόηεηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη ηεξάζηηα θαζώο νπζηαζηηθά 

ζπκβάιεη όρη κόλν ζηελ απόθηεζε γλώζεσλ, αιιά θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε 

ζπλαηζζεκάησλ, ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ, θνηλσληθή δξάζε θαη ζπκκεηνρή αιιά θαη 



ππεύζπλε θαζεκεξηλή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ. Σν ελλνηνινγηθό θαη κεζνδνινγηθό 

πιαίζην ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο απνξξέεη από ηηο δηεζλείο ζπλόδνπο θαη 

ηηο ζπλδηαζθέςεηο γηα ην πεξηβάιινλ, θαη πεξηιακβάλεη: Βαζηθέο αξρέο, ηόρνπο θαη 

Θεκαηηθνύο άμνλεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Μεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, 

Δλδεηθηηθό πιαίζην αλάπηπμεο Πξνγξάκκαηνο θαη Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο 

Πξνγξακκάησλ (Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε). 

 

ρεηηθά κε ην Διιεληθό Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα, ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, 

ζύκθσλα κε ηνπο Φαξαγγηηάθε θαη παλνύ (2006) «απνηεινύζε κέρξη ζήκεξα ην 

βαζηθό ππιώλα γηα ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία. Καη ηνύην γηαηί ε ζεκαηνινγία, ε 

εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο δηεπηζηεκνληθόηεηαο, ηεο βηωκαηηθήο πξνζέγγηζεο, ηνπ 

αλνίγκαηνο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλωλία, ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ 

δεκνθξαηηθνύ δηαιόγνπ θαη ηνπ πεξάζκαηνο από ηα ιόγηα ζηελ πξάμε, ε ζπλεξγαζία κε 

ηελ ηνπηθή θνηλωλία θαη ε ζπιιεηηνπξγία ηωλ εκπιεθόκελωλ θνξέωλ ππεξεηνύλ ηνλ 

ηειηθό ζηόρν ηεο Αεηθνξίαο». 

 

Μηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ έληαμε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ έγηλε από ην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην κε ην 

Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ (ΓΔΠΠ), ην νπνίν εηζάγεη ηε 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο, ηνλ εκπινπηηζκό ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ 

κε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη ηε ζύλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία. ην πιαίζην 

δηακόξθσζεο ηνπ ΓΔΠΠ εληάζζεηαη ε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Δπέιηθηε Εώλε» (2002-2004), ε νπνία εθαξκόζηεθε ζε 54 Γπκλάζηα ηεο ρώξαο κε 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή. Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε απνθηά ηνλ δηθό ηεο ρξόλν 

ζην σξνιόγην πξόγξακκα ησλ ζρνιείσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζέινπλ λα 

ζπλδέζνπλ ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε κε ηηο θπζηθέο, ηηο αλζξσπηζηηθέο θαη ηηο 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο επηζηήκεο κέζα από δηαζεκαηηθέο δηεξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

(Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε). Θα πξέπεη εδώ λα 

ζεκεησζεί όηη ε ύιε πνιιώλ καζεκάησλ πξνζθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ζεκάησλ 

ζρεηηθώλ κε ην πεξηβάιινλ, ρσξίο βέβαηα απηό λα ζεκαίλεη όηη κε απηόλ ηνλ ηξόπν 

πξνάγεηαη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε κέζσ ησλ καζεκάησλ απηώλ. Χζηόζν, 

ηόζν ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο, όζν θαη ε πίεζε ηνπ ρξόλνπ, ν πεξηνξηζκόο ηεο 

δηδαθηέαο ύιεο, θαη γεληθόηεξα ε λννηξνπία πνπ επηθξαηεί γηα ηνλ ηξόπν 

δηδαζθαιίαο, δελ αθήλνπλ πνιιά πεξηζώξηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηέηνηνπ είδνπο 

δεκηνπξγηθέο αλαθνξέο θαη παξεθβάζεηο. 

 

Γεληθά ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα από ηελ ζεζκνζέηεζή ηεο ην 

1990 κέρξη ζήκεξα παξνπζηάδεη αξθεηέο ζεηηθέο θαη αηζηόδνμεο πηπρέο αιιά θαη 

θάπνηα αξλεηηθά ζηνηρεία θαη πξνβιήκαηα, εηδηθά ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

 

ύκθσλα κε ηνπο Φαξαγγηηάθε θαη παλνύ (2006) είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά 

γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δμέιημε ηα παξαθάησ γεγνλόηα θαη εμειίμεηο:  

1. Ζ κεγάιε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ πνιύκελσλ πξνγξακκάησλ ηόζν ζηελ 

πξσηνβάζκηα όζν θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ε εκπινθή νινέλα 

θαη πεξηζζόηεξσλ εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ. 

2. Σα πεξηερόκελα ησλ πξνγξακκάησλ απηώλ πξνζεγγίδνπλ νιηζηηθά θαη 

δηεπηζηεκνληθά ηα πξνβιήκαηα ελζσκαηώλνληαο θνηλσληθννηθνλνκηθέο, 

πεξηβαιινληηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαζηάζεηο. 

3. Ο ηξόπνο αλάπηπμεο ησλ πξνγξακκάησλ κε ζπλεξγαζίεο ηόζν κε ην ζεζκηθό 

ππνζηεξηθηηθό πιαίζην ησλ δνκώλ θαη ζηειερώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 

όζν θαη κε πιήζνο άιισλ θνξέσλ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 



4. Ζ παξαγσγή άθζνλνπ θαη πνηθίινπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθό θαη ην καζεηή από πνιιέο πεγέο 

5. Ζ επηκόξθσζε κεγάινπ αξηζκνύ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζεκηλάξηα από δηάθνξνπο 

θνξείο. 

6. Ζ ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζε πνπ ιεηηνπξγνύλ 

ππνζηεξηθηηθά ζηα πξνγξάκκαηα Π.Δ. πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηα ζρνιεία. 

7. Ζ αλάπηπμε πνιιώλ δηθηύσλ (ηνπηθώλ, πεξηθεξεηαθώλ, εζληθώλ θαη δηεζλώλ) 

κε ηε ζπκκεηνρή πνιιώλ εθαηνληάδσλ ζρνιείσλ, θ.α. 

 

Παξ’ όια απηά, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ππάξρνπλ αθόκα αξθεηέο 

αξλεηηθέο πηπρέο. Δλώ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ε αλάπηπμε ηεο Π.Δ. επλνείηαη 

ζεζκηθά, ηόζν από ην αλαιπηηθό πξόγξακκα, όζν θαη από ηα εηδηθά καζήκαηα θαη ηα 

πνιύκελα πξνγξάκκαηα Π.Δ. πνπ γίλνληαη ζην θαλνληθό πξόγξακκα απεπζπλόκελα 

ζε όινπο ηνπο καζεηέο (Φαξαγγηηάθεο θαη παλνύ, 2006), ζηε δεπηεξνβάζκηα ε 

θαηάζηαζε είλαη πνιύ δηαθνξεηηθή. Αλ θαη είραλ γίλεη θάπνηα βήκαηα κε ηε 

ζεζκνζέηεζε εηδηθώλ καζεκάησλ ζηε Β΄ ηάμε ηνπ Λπθείνπ, όπσο εθείλα ησλ 

«Αξρώλ Πεξηβαιινληηθώλ Δπηζηεκώλ» θαη ηεο «Γηαρείξηζεο Φπζηθώλ Πόξσλ», ηα 

νπνία όκσο είλαη επηινγήο θαη όρη ππνρξεσηηθά, ε ελαζρόιεζε κε ηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε παξακέλεη θαζαξά εζεινληηθή δηαδηθαζία, ηόζν γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο όζν θαη γηα ηνπο καζεηέο. Σα πνιύκελα πξνγξάκκαηα Π.Δ. 

εμαθνινπζνύλ λα πξαγκαηνπνηνύληαη εθηόο σξαξίνπ δηδαζθαιίαο θαη νη απμεκέλεο 

ππνρξεώζεηο ησλ καζεηώλ κε εμσζρνιηθέο ελαζρνιήζεηο πνπ θαηαζηξαηεγνύλ ηνλ 

πεξηνξηζκέλν ειεύζεξν ρξόλν ηνπο, δελ ηνπο επηηξέπεη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα 

πξνγξάκκαηα απηά, ηα νπνία ζπλήζσο δηεμάγνληαη ηα απνγεύκαηα ή ηα 

αββαηνθύξηαθα.  

 

Δπηπιένλ, ην πεξηερόκελν ησλ πξνγξακκάησλ δελ είλαη πνιιέο θνξέο ακηγώο 

πεξηβαιινληηθό, αθνύ, ζύκθσλα κε ηελ Σζακπνύθνπ – θαλαβή (2006), 

πεξηιακβάλεη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ζέκαηα πνιηηηζηηθνύ ή αηζζεηηθνύ 

ελδηαθέξνληνο (π.ρ. παξαδνζηαθά επαγγέικαηα θαη αζρνιίεο, κλεκεία, αξρηηεθηνληθή 

παιαηώλ θηηξίσλ), ελώ νη γλώζεηο γηα ην πεξηβάιινλ είλαη απνζπαζκαηηθέο. Σα 

παηδηά ζπιιέγνπλ από ην δηαδίθηπν θάπνηεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, αθνινπζώληαο ηε 

ζπλήζεηα ηεο «αληηγξαθήο – επηθόιιεζεο», ρσξίο λα ηηο ππνβάιινπλ ζε επηινγή θαη 

θξηηηθή ζεώξεζε, ηηο νπνίεο αλαιακβάλνπλ ζηε ζπλέρεηα λα παξνπζηάζνπλ. 

 

Ζ θαηάζηαζε είλαη αθόκα πην απνζαξξπληηθή ζην Λύθεην. Ζ ζηνρνπξνζήισζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πξνο ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 

ε πνξεία ησλ καζεηώλ πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε, ήδε από ηελ Α΄ Λπθείνπ, δελ 

ηνπο αθήλεη ην πεξηζώξην λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο πξναηξεηηθά 

πξνγξάκκαηα ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα νηθνλνκία ρξόλνπ θαη δπλάκεσλ. 

 

2011-2012-2013: ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ (;) 
Σε ζρνιηθή ρξνληά 2011-2012 εθαξκόζηεθαλ γηα πξώηε θνξά πηινηηθά ηα Νέα 

Πξνγξάκκαηα πνπδώλ γηα ην Νεπηαγσγείν, ην Γεκνηηθό θαη ην Γπκλάζην, ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο «Νέο σολείο – σολείο 21ος Αιώνα» ζην 

πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ―Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε‖ πνπ 

έγηλε κε ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Σακείνπ. 

(http://www.edulll.gr). Δίλαη έλα πξόγξακκα αλάπηπμεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ 

(Π..) ζηα ζρνιεία, έξεπλαο θαη αμηνιόγεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπο, ώζηε ηα Π.. λα 

βειηησζνύλ θαη λα δηαπηζησζεί ε δπλαηόηεηα γελίθεπζήο ηνπο. Καηά ηελ πξώηε 

εθαξκνγή ηνπ, ζύκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε 979911/Γ1/31-08-2011 ην λέν 

http://www.edulll.gr/


πξόγξακκα εθαξκόζηεθε ζε 188 πηινηηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο (21 λεπηαγσγεία, 99 

δεκνηηθά, 68 γπκλάζηα). Σελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά (2012-2013) πξνβιέπεηαη λα 

επεθηαζεί ζε 300 πεξίπνπ ζρνιηθέο κνλάδεο, αιιά ηελ ζηηγκή πνπ παξαδίδεηαη απηό 

ην θείκελν (30/9/2012) δελ έρεη απνζηαιεί θακία ζρεηηθή εγθύθιηνο ζηα ζρνιεία. 

Άηππα, νη 188 ζρνιηθέο κνλάδεο εμαθνινπζνύλ λα ιεηηνπξγνύλ πηινηηθά.  

 

ην πιαίζην απηώλ ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ηνπ 

δηδαθηηθνύ αληηθεηκέλνπ «Πεπιβάλλον και Δκπαίδεςζη για ηην Αειθόπο 

Ανάπηςξη» (Π.Δ.Α.Α) (Τπνπξγηθή Απόθαζε 113727/Γ2/03-10-2011), 

παξαρσξώληαο κία δηδαθηηθή ώξα ζην Γπκλάζην γηα ηε δηδαζθαιία  ηνπ σο 

βησκαηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ ζα εθπνλείηαη κε ηε κέζνδν project, όπσο 

δηεπθξηλίδεηαη από ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ (Πξόγξακκα πνπδώλ Γπκλαζίνπ). 

Σν γεγνλόο απηό απνηειεί κηα πξώηε ελζαξξπληηθή θίλεζε σο πξνο ην λα ζηακαηήζεη 

λα ιεηηνπξγεί ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηα ζρνιεία ζε εζεινληηθή βάζε. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνύλ ηα λέα καζήκαηα, ην Τπνπξγείν πξνρώξεζε ζε 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ Χξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο, αθαηξώληαο δηδαθηηθέο ώξεο από 

άιια καζήκαηα θαη αθηεξώλνληαο ηεο γηα ηα λέα αληηθείκελα. Σν Π.Δ.Α.Α. 

εκπεξηέρεηε ζην πεδίν/δώλε «Βιωμαηικέρ Γπάζειρ-ςνθεηικέρ Γημιοςπγικέρ 

Δπγαζίερ» καδί κε ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ηεο Σερλνινγίαο, Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο, 

Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο, Σνπηθήο Ηζηνξίαο, ρνιηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Εσήο θαη ρνιηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ (Τπνπξγηθή Απόθαζε 

104868/Γ2/13-09-2011). 

 

Δδώ πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ε δηδαζθαιία ηνπ πξνβιέπεηαη κόλν γηα ηελ Α΄ θαη Γ΄ 

Σάμε ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ην θπξηόηεξν όηη δελ έρεη ηε δηθή ηνπ απηόλνκε ζέζε ζε όιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, αιιά δηδάζθεηαη καδί κε ην «ρνιηθή θαη Κνηλσληθή 

Εσή» (.Κ.Ε.) σο «δεύγνο δηδαθηηθώλ-καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ», γηα ηα νπνία 

αθηεξώλεηαη κία δηδαθηηθή ώξα ζην σξνιόγην πξόγξακκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ 

Α΄ ηάμε, δηδάζθεηαη ην πξώην θαη ην δεύηεξν ηξίκελν ην αληηθείκελν «ρνιηθή θαη 

Κνηλσληθή Εσή» θαη ζηε ζπλέρεηα ζην ηειεπηαίν ηξίκελν, κε ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη 

(πεξηνξηζκέλνο ρξόλνο, θνύξαζε θαη θζνξά) αληηθαζίζηαηαη από ην Π.Δ.Α.Α. Σα 

πξάγκαηα είλαη πην πεξίπινθα κε ηελ Γ΄ ηάμε, όπνπ ην Π.Δ.Α.Α. δηδάζθεηαη λαη κελ 

ζην πξώην θαη ζην δεύηεξν ηξίκελν, αιιά καδί κε ην κάζεκα ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο. 

Υσξίο εηδηθή επηκόξθσζε δελ είλαη εύθνιν θάπνηνο λα κπνξέζεη λα ζπλδπάζεη θαη ηα 

δύν αληηθείκελα ζε έλα κάζεκα πνπ θαη’ επηινγήλ νη εθπαηδεπηηθνί απνθαζίδνπλ λα 

αζρνιεζνύλ κε ην έλα ή κε ην άιιν αληηθείκελν απνθιεηζηηθά. 

 

ρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ησλ καζεκάησλ απηώλ, ην ΠΔΑΑ κπνξνύλ λα ην πάξνπλ 

σο δεύηεξε αλάζεζε όιεο νη εηδηθόηεηεο. Πξνεγνύληαη εθείλνη νη εθπαηδεπηηθνί κε 

ζπνπδέο πάλσ ζηελ Π.Δ. πλήζσο όκσο, ην αλαιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθνί ρσξίο 

πξνεγνύκελε εκπεηξία, γηα λα ζπκπιεξώζνπλ ην σξάξην ηνπο (Τπνπξγηθή Απόθαζε 

118218/Γ2/13-10-2011). 

 

Γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ δηεπθόιπλζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ λέσλ απηώλ 

αληηθεηκέλσλ, ην Τπνπξγείν έρεη πξνρσξήζεη ζηελ ειεθηξνληθή έθδνζε δύν 

ζρεηηθώλ εληύπσλ, αλαξηεκέλσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ «Φεθηαθνύ ρνιείνπ» 

(http://digitalschool.minedu.gov.gr/) ππό ηνλ ηίηιν «Νέα Πηινηηθά Πξνγξάκκαηα 

πνπδώλ». Έλα έληππν αθνξά ζην Πξόγξακκα πνπδώλ ηνπ δηδαθηηθνύ - 

καζεζηαθνύ πεδίνπ Π.Δ.Α.Α. γηα ην Γπκλάζην, ην νπνίν πεξηέρεη ηελ γεληθή 

θηινζνθία ηνπ λένπ Π ηνπ Π.Δ.Α.Α., ην ζεσξεηηθό πιαίζην (ζθνπόο θαη ζηόρνη, 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/


ζεκαηνινγία, θ.α.) θαη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. Σν δεύηεξν 

απνηειεί έλαλ ρξήζηκν Οδεγό Δθαξκνγήο γηα ηνλ Δθπαηδεπηηθό κε νινθιεξσκέλα 

ρέδηα Δξγαζίαο (Projects), έλα γηα θάζε ηάμε. 

 

Ζ πηινηηθή απηή εθαξκνγή απνηειεί ζίγνπξα κηα ζεκαληηθή αλαγλώξηζε ησλ 

κέρξη ζήκεξα πξνζπαζεηώλ λα ζηακαηήζεη λα γίλεηαη ζε εζεινληηθή βάζε. Δληνύηνηο, 

ν ρξόλνο πνπ ηειηθά δηαηίζεηαη γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο βησκαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο, πνπ νπζηαζηηθά δελ είλαη πάλσ από νθηώ κνλόσξεο ζπλαληήζεηο, 

αθπξώλεη ηε θύζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ, εθόζνλ έλα project, δελ κπνξεί λα 

νινθιεξσζεί ηθαλνπνηεηηθά ζε απηό ην πεξηνξηζκέλν ρξνληθό όξην. 

 

Σέινο, θαλέλαο δελ γλσξίδεη αλ απηή ε ζηξαηεγηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

«Νέν ρνιείν – ρνιείν 21νπ Αηώλα», κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο, ζα γεληθεπζεί θαη ζα ηζρύζεη θαζνιηθά ζε όιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο 

ηεο ρώξαο. 

 

ΔΠΙΛΟΓΟ 
Δίλαη γεγνλόο όηη, είθνζη πεξίπνπ ρξόληα κεηά ηε ζεζκνζέηεζε ηεο Π.Δ. ζηελ 

Διιάδα, ε ζρέζε ηεο κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα παξακέλεη πεξηζσξηαθή, παξά ηηο 

πηινηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη θαηά θαηξνύο γηα ηελ έληαμή ηεο ζε απηό 

(Δπέιηθηε Εώλε, Νέν ρνιείν). Βέβαηα ην Τπνπξγείν παξέρεη θαηά θαηξνύο θίλεηξα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, όπσο ππεξσξηαθή απαζρόιεζε δύν σξώλ παιαηόηεξα θαη 

κείσζε ή ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ θαηά δύν ώξεο ζήκεξα. Παξ’ όια απηά, δελ 

δεκηνπξγείηαη ν αλάινγνο ρώξνο ζην σξνιόγην πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ θαη ε 

πινπνίεζή ηεο εμαθνινπζεί λα γίλεηαη ζε εζεινληηθή βάζε από κηα κεξίδα 

εθπαηδεπηηθώλ κε πεξηβαιινληηθέο αιιά θαη εθπαηδεπηηθέο αλεζπρίεο θαη ελ κέζσ 

πνιιώλ εκπνδίσλ. Αθόκα θαη ε έληαμή ηεο ζην ζρνιηθό πξόγξακκα δελ εμαζθαιίδεη 

απηόκαηα θαη ηελ πνηόηεηά ηεο, όπσο δείρλεη ε εκπεηξία ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ 

Νένπ ρνιείνπ, παξ’ όια απηά απνηειεί έλα βήκα πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο 

απνπεξηζσξηνπνίεζήο ηεο. 
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