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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Απηνζθνπόο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο (Π.Ε.) είλαη ε πνιπζρηδήο θαηαλόεζε
θαη ζπλεθδνρηθά ε πνηνηηθή δξάζε, πνπ ζα ραξαθηεξίδεη κειινληηθά ην ζεκεξηλό
καζεηή ζαλ ζπλεηδεηό θαη δξαζηήξην πνιίηε. Κάζε πξόγξακκα Π.Ε. δελ είλαη παξά ην
κέζνλ, ε δηαδηθαζία, ν θαηαιύηεο γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ πνηνηήησλ ηνπ θόζκνπ, έλαο
ηξόπνο δειαδή λα αλαθξίλεη ν καζεηήο ζηνηρεησδώο ηνλ πεξίγπξό ηνπ θαη λα δηαθξίλεη
όιεο ηηο πηπρέο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα «Πεξηβάιινλ», μεθηλώληαο θπζηθά από ην
άκεζν Πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ελαπνζέηεη ηηο ειπίδεο ηνπ γηα ηθαλνπνίεζε ησλ
ζπκθεξόλησλ ηνπ, νηθνλνκηθώλ, βηνινγηθώλ, πνιηηηζηηθώλ, αηζζεηηθώλ θιπ.! Δε ζα ηα
επηρεηξήζεη κόλνο ηνπ αιιά ζαλ κέινο κηαο νκάδαο πνπ ζα εληνπίζεη κε ηελ
απηνπαξαηήξεζε, κάιινλ ηπραία, αλάκεζα ζε άιια ελδηαθέξνληα θαη όκνξθα πξάγκαηα
αξθεηνύο δείθηεο ππνβάζκηζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο, ζα επηγξάςεη αξγόηεξα θάπνην
πξόβιεκα, κπνξεί λα πξνηείλεη εθηθηέο ιύζεηο, βηώλνληαο ζπγρξόλσο ην εηδηθό βάξνο
ηεο έλλνηαο ηεο αεηθνξίαο. Τα παξαιεηπόκελα ελόο πξνγξάκκαηνο Π.Ε. κεγαιώλνπλ ην
ζπλαίζζεκα θαη αλήθνπλ ζηελ νκάδα.
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ΕΙΑΓΩΓΗ
Επεμήγεζε ηνπ ηίηινπ
Η ηειεπηαία κνπ πεξηβαιινληηθή ελαζρφιεζε ζαλ καρφκελνο δάζθαινο ήηαλ ζην
2 ηεηξάκελν ηεο πεξαζκέλεο ζρνιηθήο ρξνληάο φπνπ ζηα πιαίζηα ησλ εξεπλεηηθψλ
εξγαζηψλ εθπφλεζα κε ηνπο καζεηέο κνπ ην ζέκα «ΟΙ ΜΔΛΙΔ». Γε ζα μεράζσ
ηελ ηειεπηαία εκέξα θαη δε ηελ ψξα πνπ ρηχπεζε ην θνπδνχλη νξηζηηθά γηα χζηαηε
θνξά. Έλησζα λα κε θπλεγνχλ νη κέιηζζεο θαη λα πεζαίλσ απφ ηα ηζηκπήκαηα ησλ
κειηζζψλ φπσο ν Μαξηζέιν Μαζηξνγηάλη ζηελ ηαηλία ηνπ Αγγειφπνπινπ «Ο
Μειηζζνθφκνο». Γελ αηζζάλζεθα νπδακψο ηηο κέιηζζεο ζαλ εξηλχεο, αιιά ζαλ
δηαξθέο εξέζηζκα απφ πάκπνιια πεξηβαιινληηθά δήγκαηα κηαο θαη θαηά ηνλ
Ιππνθξάηε ην ηζίκπεκα ηεο κέιηζζαο δελ είλαη δειεηήξην, αιιά θάξκαθν. Αθφκε θαη
ηεο ςπρήο.
ν

Πξνιεγόκελα
Η θάζε νπζηαζηηθή αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα έρεη κηα επαίζζεηε εμάξηεζε απφ
ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο ηηο νπνίεο δεκηνπξγεί θαη ελδπλακψλεη ε πνηφηεηα θάζε
ζπληζηψζαο ηεο Παηδείαο. Καη δελ ελλννχκε, βέβαηα, Παηδεία κφλνλ ηε κέξηκλα ηεο
πνιηηείαο γηα πλεπκαηηθή θπξίσο θαιιηέξγεηα - ε νπνία πεξηνξίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο
ζεζκνζεηεκέλεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά θάζε ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα γηα ηελ
αλζξψπηλε νινθιήξσζε.
Καηαξρήλ δελ έρεη αθφκε δνζεί πεηζηηθή απάληεζε απφ ηελ Πνιηηεία, αιιά θαη
ηελ επξχηεξε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζην βαζηθφ εξψηεκα: Ση πξνέρεη, ην
πεξηερόκελν ή ε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο; Φνβνχκαη φκσο φηη γηα πνιινχο
ιφγνπο, πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηνπο λφκνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θέξδνπο, θάζε
πξνζπάζεηα κεηαξξχζκηζεο εζηηάδεηαη αβαζάληζηα ζην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο
(θαη ηνχην δεηιά θαη εμφρσο ξάζπκα) πξνζδίδνληαο ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ζηε γλψζε
ζαλ λα πξφθεηηαη γηα νπνηνδήπνηε θαηαλαισηηθφ αγαζφ. Καη κηα ηέηνηα επηινγή
κνηξαία πνιιαπιαζηάδεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη αηνκηθηζκφ δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζε
πξνθαζνξηζκέλα άλσζελ πλεπκαηηθά εθφδηα, εθφδηα ελ πνιινίο ζθνπηκφηεηαο θαη κε
εκεξνκελία ιήμεο, εθφζνλ γηα ηελ θαηάθηεζή ηνπο δελ απαηηείηαη ελεξγεηηθή
ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή. Έηζη ινηπφλ, παγηψλεηαη, εγθιεκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε, ε
παξάδνζε πνπ ήζειε ην καζεηή ζε ξφιν παζεηηθνχ δέθηε, θάηη ζαλ ειεθηξνληθή
κνλφδξνκε επηθνηλσλία θαηά ηε βνχιεζε πάληα ηνπ πνκπνχ. Μπνξεί έλα ηέηνην
θιίκα λα θάλεη πην επράξηζην ην δξνκνιφγην γηα ηελ Ιζάθε; Μπνξεί λα επλνήζεη ηελ
αλάδπζε θαη έληαζε ησλ ςπρηθψλ δπλάκεσλ; Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη δεκηνπξγηθά ε
θαληαζία; Μπνξεί λα αλαδεηρζεί ν θαηαιπηηθφο ξφινο ηεο νκάδαο ζαλ ην πγηέο
αξρέγνλν θχηηαξν ηεο θνηλσλίαο; Πψο ζα αληηιακβάλεηαη κε νμπδέξθεηα ην πιέγκα
ησλ ζρέζεσλ ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ρσξίο ηελ αξσγή φισλ ησλ
αηζζήζεσλ, αθνχ ην ζρνιείν παξακέλεη εξκεηηθά θιεηζηφ ζηελ θνηλσλία θαη ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ; Πψο ζα θζάζεη ζηε δξάζε, εθφζνλ ιείπεη ε θαηαλφεζε πνιιψλ
παξακέηξσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηε δσή; Πψο, ηειηθά, ζα βησζνχλ θαλφλεο ηεο
δεκνθξαηίαο, πψο ζα νξηνζεηεζεί ε έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο θαη πψο ζα επαλαθέξεη ην
αηνλήζαλ νηθνινγηθφ έλζηηθην;
Δκείο νη παιαηφηεξνη πνπ γηλήθακε δάζθαινη απφ ζπγθπξίεο, αλππνςίαζηνη αξρηθά
θξνληηζηέο εθκάζεζεο θπζηθψλ λφκσλ, κπξηάδσλ θαλφλσλ θαη ηερληθψλ
απνκλεκφλεπζεο, ζπλαληνχζακε ηελ ηθαλνπνίεζε κέζα απφ ηελ επρέξεηα ησλ
καζεηψλ καο λα αλαπαξάγνπλ κάιινλ κεραληθά ηε ρηιηνκαζεκέλε γλψζε,
απαξαίηεηε ρξεζηκνζεξηθά απφ απηνχο κφλν θαη κφλν γηα ην επφκελν ζθαινπάηη
ζπνπδψλ ηνπο. Πνχ κπαιφ, κχεζε, θνηλσληθή επηηαγή θαη άλσζελ ελζάξξπλζε γηα
παηδαγσγηθέο θαηλνηνκίεο εθ κέξνπο καο.
Μα πάληα θάηη πεξηζζεχεη κέζα καο πνπ κπνξεί λα κεηαιιαρζεί θαη λα
δσληαλέςεη ην ελδηαθέξνλ γη’ απηή ηελ ππέξνρε δνπιεηά ηνπ δαζθάινπ. Καη επεηδή ε
θάζε εκέξα, θαηά ηνλ Coelho, θπνθνξεί ηελ αησληφηεηα, αξθεί κηα εθιεθηή
«ζπλάληεζε» λα γπξίζεη ηνλ θφζκν αλάπνδα κέζα καο. Πξνο ην θαιχηεξν ή πξνο ην
ρεηξφηεξν ζα ην θξίλνπλ αξγφηεξα νη άιινη, ζπλήζσο νη καζεηέο καο θαη πνπ κπνξεί
θαλείο λα ην δηαθξίλεη απφ ην ελ γέλεη ζηήζηκφ ηνπο ζηε θνηλσλία παξά ζηα ιφγηα.
Η «ζπλάληεζε» ινηπφλ απηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, αλ παο πεξηζηαζηαθά
γπξεχνληαο. Μπνξεί λα ηε θέξεη έλα ζεκηλάξην, έλα ζπλέδξην, κηα νκηιία, κηα
εθδξνκή, έλαο δηάινγνο, αθφκε θαη κηα δηαθσλία κε άιινπο «αλήζπρνπο»

εθπαηδεπηηθνχο θαη θπξίσο ε εκπεηξία κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο κε ηνπο καζεηέο
ζνπ. Γεκηνπξγεί θαηλνχξγηεο ζρέζεηο θαη θπνθνξεί ππεξβάζεηο. Έηζη, απφ δηδάζθσλ
δέρεζαη δεηιά – δεηιά λα είζαη ζπγρξφλσο θαη δηδαζθφκελνο. Πξνζπεξλάο θη
απνξξίπηεηο ηνλ απηαξρηθφ ηχπν δαζθάινπ, ην πξφηππν δειαδή πνπ ζνπ
δεκηνχξγεζαλ νη «ηνμίλεο» δηδαθηηζκνχ ηνπ παξειζφληνο θαη αξρίδεηο λα βηψλεηο κε
ηθαλνπνίεζε ηνλ ξφιν ηνπ εκςπρσηή. Απφ ην «εγψ» πξνρσξάο ζην «εζχ» θαη αθφκε
παξαπέξα ζην «εκείο». Φάρλεηο θαη ςάρλεζαη αθαηάπαπζηα. Αξρίδεηο λα βιέπεηο
θάπνηεο αζέαηεο σο ηψξα γσληέο ηνπ θφζκνπ. Ακθηζβεηείο γηα λα εθκαηεχζεηο ηελ
αιήζεηα. Δθπιήζζεζαη κε ην άγλσζην ρσξίο λα ληξέπεζαη. Κεληάο δεζηφηεξα ηνπο
γισζζηθνχο θψδηθεο. Πηάλεηο ρσξίο αλαζηνιέο θη εγσηζκνχο ηνλ καζεηή ζνπ απφ ην
ρέξη θαη πνξεχεζαη καδί ηνπ. ηήλεηο κέζα ζνπ έλαλ θαιχηεξν δηθφ ζνπ θφζκν θαη
ησλ νκνίσλ ζνπ. Αθήλεηο ειεχζεξα ηελ θαξδηά ζνπ λα κεγαιψζεη. Σξαγνπδάο
κεισδηθφηεξα ην ηξαγνχδη ηεο δσήο. Αξρίδεηο ζηγά – ζηγά λα βηψλεηο απνηειεζκαηηθά
νξζφηεξεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο. Γηαηί, ε παηδαγσγηθή, πέξα απφ επηζηήκε, είλαη
θαη ζα παξακείλεη ηέρλε -φπσο ιέεη ν Gaston Mialaret- θαη βαζηθφο ζθνπφο ηεο είλαη
λα δεκηνπξγεί θαη λα αλαπηχζζεη επηζπκίεο γηα γλψζε, γηα αλαθάιπςε, γηα
ζηνηρεηψδε -θαηαξρήλ- έξεπλα θαη θπξίσο λα επλνεί ζρέζεηο ζπλάληεζεο εζηηάδνληαο
έηζη ην κέγηζην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ επηθνηλσλία σο θαηλφκελν αιιειεπίδξαζεο θαη
αιιεινεπηξξνήο. Καη ην ζεκαληηθφηεξν πεδίν επηθνηλσλίαο γηα ην δάζθαιν
εληνπίδεηαη θπξίσο ζην ζρνιηθφ ρψξν, ζηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη αληηθάζεσλ.
Κάζε θηιφδνμε αιιαγή ζηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα ηεο ηππηθήο Δθπαίδεπζεο
πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη φρη κφλνλ απφ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο παξερφκελεο γλψζεο,
αιιά θαη κε λέεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο. ε απηφ ην κεηεξίδη ν επαίζζεηνο
δάζθαινο κνηξαία αηζζάλεηαη πξσηαγσληζηήο θη εκςπρσηήο κε θαηλνχξγηνπο
πνηνηηθνχο ξφινπο. Βειηίσζε, άιισζηε, ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηεο νπνίαο
είλαη ν θχξηνο κνριφο ηεο, δελ ζπληειείηαη απηφκαηα, αιιά απαηηεί πξψηηζηα ςπρηθή
πξνεηνηκαζία θαη ηειεηνπξγηθφ. Άιισζηε, ν ζσζηφο δάζθαινο πξψηα κειεηάεη ηνπο
καζεηέο ηνπ θη χζηεξα ην κάζεκα. Καη ην πξψην πξάγκα πνπ νθείιεη λα εξσηήζεη
ηνλ εαπηφ ηνπ πξνηνχ δηδάμεη είλαη ην ηη αθξηβψο ελλνεί κε «ην δηδάζθεηλ». Θα
δηδάμεη ηα ζπλεζηζκέλα ζέκαηα κε ηελ πεπαηεκέλε θαη ελ πνιινίο βνιηθή ζπλήζεηα;
Δπηδηψθεη λα δηακνξθψζεη ην παηδί –δέθηε ψζηε λα γίλεη έλαο ζπλεζηζκέλνο ηξνρφο
ηεο θνηλσληθήο κεραλήο ή λα ην βνεζήζεη λα γίλεη έλα νινθιεξσκέλν, δεκηνπξγηθφ
αλζξψπηλν νλ, κηα απεηιή δειαδή γηα ηηο ςεχηηθεο αμίεο;
Δίλαη κεγαιείν λα είζαη «αλήζπρνο». Σφηε δεκηνπξγνχληαη νη ζπλζήθεο γηα
νπζηαζηηθή ηφλσζε ηεο ςπρήο ζνπ. Πξέπεη κάιηζηα λα αληηιεθζείο θαη λα αλαδείμεηο
ν ίδηνο ρσξίο ελδνηαζκνχο θη ελνρέο ηηο ελδερφκελεο δηδαθηηθέο ζνπ αλάγθεο θαη
επηθνηλσληαθέο αδπλακίεο, λα κπεζείο ζηελ αιιαγή, ψζηε λα είζαη δηαζέζηκνο γηα
ξήμεηο κε παξσρεκέλεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ηνπ παξειζφληνο. Αλ ν δάζθαινο
δελ αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα λα παίξλεη απνθάζεηο ψζηε λα κεηαζρεκαηίζεη ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ηφηε παίδεη ην ξφιν θνκπάξζνπ. Αθήλεη παζεηηθά ηνπο άιινπο λα
απνθαζίζνπλ γη’ απηφλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ιέκε φηη πξνζαξκφζηεθε βνιηθά ζην
πεξηβάιινλ ηνπ, πνπ ζεκαίλεη ππνηάρζεθε. Καη ε πξνζαξκνγή πξνζηδηάδεη
πεξηζζφηεξν ζηε ζθαίξα ησλ δψσλ παξά ζηνπο αλζξψπνπο. Δπνκέλσο ν δάζθαινο,
έρεη εζηθή ππνρξέσζε λα πξνηείλεη, λα εθαξκφδεη, λα αμηνινγεί, λα ακθηζβεηεί θαη
πξν πάλησλ λα νλεηξεχεηαη.
Πξηλ 110 πεξίπνπ ρξφληα ν κεγάινο παηδαγσγφο Σδσλ Νηηνχη : «ην ζρνιείν δελ
πξέπεη λα ινγίδεηαη ν πξνζάιακνο γηα ηε δωή, αιιά λα είλαη ε ίδηα ε δωή». Απηφ

ζεκαίλεη γελλαίν άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηε δσή κε πνηθίιεο εζεινληηθέο
δξαζηεξηφηεηεο απφ καζεηέο θαη δαζθάινπο ( πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, αγσγή
πγείαο, Καιέο Σέρλεο, θνηλσληθή αιιειεγγχε, θιπ.) γηα ελδπλάκσζε ηεο
αιιειεπίδξαζεο κε ηελ θνηλσλία, αλαζέξκαλζε ηνπ πνιηηηζκνχ, θνηλσληθή δξάζε.
Έηζη κπνξεί λα επαλαπξνζδηνξηζζεί επράξηζηα πιένλ ε απνζηνιή φισλ ησλ
καζεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ θαη νη δηάθνξεο επηζηήκεο, κέζα απφ δηεπηζηεκνληθή
πξνζέγγηζε, δίλνληαο έκθαζε ζηε δηεξεχλεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ θπζηθνχ,
αλζξσπνγελνχο θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Κάπσο έηζη κπνξεί λα απνθηήζεη
λφεκα, δσληάληα, ελδηαθέξνλ, επραξίζηεζε θαη επγελή πξνζδνθία ε εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία. Έηζη ζα κεηαηξαπεί θάζε ζηηγκή ηεο δσήο ζε επθαηξία κάζεζεο,
ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο θαη δξάζεο. Έηζη ζα εθηηκεζεί ζεηηθά ε θαηάθηεζε ηεο
άκεζεο γλψζεο εηο βάξνο ηεο δηακεζνιαβεηηθήο. Έηζη ζα πηνζεηεζεί απφ ηε λέα γεληά
ε εζηθή πνπ πεξηθιείεη ε έλλνηα ηεο αεηθνξίαο. Έηζη ζα αλαδεηρζεί θαη ε πνηεηηθή
δηάζηαζε ηεο δσήο.
Πέξα ινηπφλ απφ ηα ζεζκηθά κνλνπάηηα εθηέιεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο Π.Δ. θαη ηα
θαηαγξακκέλα απνηειέζκαηα, αμία έρνπλ θαη ηα παξαιεηπφκελα, ζνβαξά ή
επηξάπεια, θαηά θαλφλα απζφξκεηα θη αλέιπηζηα, ηα νπνία «απνιακβάλνπλ» εθ
πξννηκίνπ νη εκπιεθφκελνη. Απηά ηα παξαιεηπφκελα είλαη θαη ε πεκπηνπζία ηεο
βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο, δηφηη πεξηέρνληαο ην ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο, άξα θαη ηεο
ζπλ-θίλεζεο, απνηππψλνληαη αλεμίηεια θη φρη κφλν ζαλ γλψζε. ηαρπνινγψληαο
κεξηθέο ηέηνηεο κεγάιεο -γηα κέλα- ζηηγκέο ζα επηρεηξήζσ λα ππεξαζπηζηψ κε ιίγα
παξαδείγκαηα ηνλ δηαξθή έξσηα κε ηελ Π.Δ.

ΕΜΠΕΙΡΙΕ
Εκπεηξία 1: πξφγξακκα Π.Δ. «Α ΣΟ ΠΑΡΔΙ ΣΟ ΠΟΣΑΜΙ»
Μηα νκάδα καζεηψλ βάδηδε αληρλεπηηθά κέζα ζηελ πφιε ηεο Έδεζζαο παξάιιεια
κε ην πνηάκη πνπ θπινχζε νξκεηηθά πξνο ηνπο θαηαξξάθηεο. ε θάπνην ζεκείν
αθνχζακε απεγλσζκέλεο θξαπγέο απφ γαηάθη ην νπνίν είρε γαληδσζεί επηζθαιψο ζηα
θιαδηά ελφο παξάθηηνπ ζάκλνπ θαη ηαιαληδφηαλ επηθίλδπλα απφ ηα λεξά. Πξνθαλψο
ην άηπρν γαηάθη έπεζε θαηά ιάζνο ζην πνηάκη ή ην ρεηξφηεξν πεηάρηεθε απφ ηνλ
αθέληε ηνπ ζαλ άρξεζην. Γελ πξφθηαζα θαλ ζαλ κεγαιχηεξνο θαη ππεχζπλνο λα
ππνδείμσ θαλφλεο εκέηεξεο αζθαιείαο θαη ην γαηάθη είρε ήδε δηαζσζεί κε
παλεγπξηθφ ηξφπν αλ θαη κνπζθεκέλνπο σο ην θφθαιν ηνπο εζεινληέο! Βαπηίζηεθε
θαη πηνζεηήζεθε πάξαπηα. Καη θπζηθά έγηλε ε καζθφη ηνπ πξνγξάκκαηνο. Άληε ηψξα
λα κεηξήζεηο ην απχζκελν ζπλαίζζεκα ησλ καζεηψλ. Δίκαη φκσο ζίγνπξνο γηα ηελ
κειινληηθή ηνπο ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηα δψα.

Εκπεηξία 2: πξφγξακκα Π.Δ.«ΣΡΑΙΝΑ ΠΑΝΔ ΚΙ ΔΡΥΟΝΣΑΙ»
Η νκάδα, χζηεξα απφ έλα φκνξθν θαη ζνξπβψδεο λεαληθφ ηαμίδη κε ηξαίλν, έθηαζε
απφγεπκα ζηνλ επηβαηηθφ ζηαζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο. Δθεί πεξηκέλακε λα θηάζεη ην
«Αθξφπνιηο» απφ ηε Γεξκαλία γηα λα δνχκε ηπρφλ αληηδξάζεηο ησλ αθηθλνχκελσλ
κεηαλαζηψλ θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπο ζηελ απνβάζξα. Δλ ησ κεηαμχ είρακε θαηά
θφξνλ αθνχζεη ζην δξφκν απφ θαζεηφθσλν ην ηξαγνχδη « κηιψ γηα ηα παηδηά κνπ θαη
ηδξψλσ» ρσξίο λα έρνπκε ζπγθηλεζεί ηδηαίηεξα (εθηφο απφ κηα καζήηξηα πνπ
κεγάισζε κε ηε γηαγηά ηεο πεξηκέλνληαο ηνπο κεηαλάζηεο γνλείο ηεο κηα θνξά ην
ρξφλν!). Όηαλ ινηπφλ έθηαζε ην ηξαίλν, πξνηνχ θαλ αθηλεηνπνηεζεί, αθνχκε κηα
γπλαηθεία θξαπγή – νηκσγή πνπ δεηνχζε απφ ηε γηαγηά ηεο απνβάζξαο λα ηεο δψζεη
ην κσξφ πεζθέζη απφ ην παξάζπξν. Γελ άληεμε ε ζπγθινληζηηθή κάλα νχηε δπν
δεπηεξφιεπηα κέρξη λα αλνίμεη ε πφξηα ηνπ ηξαίλνπ θαη λα θαηεβεί. Κιάςακε φινη

θαη πάλσ ζηε ζπγθίλεζή καο μεράζακε λα απνηππψζνπκε θσηνγξαθηθά ην
απξφζκελν γεγνλφο. Γελ πεηξάδεη φκσο. ην γπξηζκφ ε ζπληξνθηά ήηαλ βνπβή κε φιε
ηε ζεκεηνινγία ηεο. Μαθαξίδσ ηελ ζηηγκή! Τπνζρεζήθακε λα γπξίζνπκε κηα ηαηλία
κηθξνχ κήθνπο κε ηνχην ην ζπκβάλ. Γελ επνδψζεθε κέρξη ζηηγκήο, αιιά πάληα
πεξηκέλσ ηελ έθπιεμε. ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κηα καζήηξηα δέρζεθε
λα ηξαγνπδήζεη γηα πξψηε θνξά ζην θνηλφ ην παξαπάλσ ηξαγνχδη εκθαλψο
ζπγθηλεκέλε. Πξφθνςε θαη ζαλ επαίζζεηε ηξαγνπδίζηξηα.

Εκπεηξία 3: πξφγξακκα Π.Δ. « ΜΗΛΟ ΜΟΤ ΚΟΚΚΙΝΟ»
Άλνημε ραξά Θενχ θαη ε νκάδα βγήθε γηα έξεπλα πεδίνπ ζηα θνληηλά ρσξάθηα κε
ηηο κειηέο αλζηζκέλεο. Καζίζακε φινη θάησ απφ κηα κεγάιε κειηά θαη ζπδεηνχζακε
ρσξίο αηδέληα δηάθνξα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ έξεπλά καο. Κάπνηε ε ζπδήηεζε
έθηαζε ζηνπο πξσηφπιαζηνπο, νπφηε κηα «ζθαληαιηάξα» καζήηξηα ζεθψζεθε
απζφξκεηα θαη πξνζπνηήζεθε ζεαηξηλίζηηθα ηελ Δχα. Καλέλαο φκσο απφ ηα αγφξηα
δελ έιαβε ην ζάξξνο λα ππνδπζεί ηνλ Αδάκ. Μεηά απφ πνιιέο παξνηξχλζεηο
ζεθψζεθε δεηιά ν πην αζφξπβνο ηεο παξέαο. Σφηε ε ιεγάκελε, κεηά απφ κηα
απηνζρέδηα παξιάηα, κε ππάξρνληνο κήινπ γηα λα πιαλέςεη ηνλ Αδάκ, ηνπ ζθάεη έλα
θηιί ζην ζηφκα. Σν ηη επαθνινχζεζε ζηε ζπληξνθηά δελ πεξηγξάθεηαη! Έθηνηε
απειεπζεξψζεθε ε νκάδα κε απνηέιεζκα, εθηφο ησλ άιισλ, ηελ θαηλνηφκν
παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην θνηλφ.

Εκπεηξία 4: πξφγξακκα Π.Δ. «ΣΟ ΝΔΡΟ - NAMA»
Μάηνο κήλαο θαη ε πεξηβαιινληηθή νκάδα θηινμελήζεθε γηα ηξεηο εκέξεο ζηα
ινπηξά ηνπ Πφδαξ κε ην απαξάκηιιν θπζηθφ θάινο. Σελ πξψηε εκέξα αλεβήθακε
απφ κνλνπάηη ηνπ βνπλνχ ζρεδφλ κέρξη ηα ζχλνξα κε πξνβιεπφκελε ηελ επηζηξνθή
κέζα απφ ην θαξάγγη κε ην θειαξηζηφ πνηακάθη. Κάζε ηφζν ην κνλνπάηη καο
νδεγνχζε ζε ππνηππψδεηο γέθπξεο απφ θνξκνχο δέληξσλ θαη κεγάιεο πέηξεο
πξνθαλψο λα κελ βξαρνχκε. Αλάκεζα ζηνπο πνιινχο αλαγθαίνπο αθξνβαηηζκνχο κηα
κηθξνθακσκέλε καζεηξηνχια γιίζηξεζε θαη έπεζε νιφθιεξε κέζα ζην λεξφ. Πξνηνχ
ινηπφλ θιάςεη γηα ην αηπρέο ζπκβάλ, πέζακε φινη απφ ζπκπαξάζηαζε κέζα ζην
πνηάκη. Γηα δχν θαη πιένλ ψξεο ε λνηηζκέλε ζπληξνθηά μεζήθσζε ην θαξάγγη απφ
ραξνχκελεο θσλέο θαη παηρλίδηα. Δλλνείηαη φηη έζπαζε ν πάγνο γηα νπνηεζδήπνηε
αλαζηνιέο ζπληξνθηθφηεηαο. Καη ηη παξαπάλσ έλησζαλ νη κπζηθέο λεξάηδεο;

Εκπεηξία 5: πξφγξακκα Π.Δ. «ΣΑ ΠΔΣΔΙΝΑ ΣΟΤ ΟΤΡΑΝΟΤ»
Άλνημε θαη ε πεξηβαιινληηθή νκάδα βξέζεθε θαζηζκέλε ζηνλ θήπν ηεο απιήο ηνπ
ζρνιείνπ ζρνιηάδνληαο ην ξφιν ησλ αξπαθηηθψλ πνπιηψλ ζηελ ηξνθηθά αιπζίδα.
Απφ ηελ πιεπξά κνπ κάιηζηα ηνπο δηεγήζεθα πεξηπηψζεηο πνπ βίσζα κηθξφο ζην
ρσξηφ, φπνπ ηα ζαΐληα εθνξκνχζαλ ζηελ απιή καο θαη άξπαδαλ κε ηα λχρηα ηνπο
θισζζφπνπια. Δθείλε αθξηβψο ηε ζηηγκή πεξλάεη πάλσ καο κε δπζθνιία
κεηαθίλεζεο κηα γεξαθίλα κε έλα πεξηζηέξη ππφ κάιεο! Γελ ρξεηάζηεθε λα
επαλαιάβσ ηνλ ηζρπξηζκφ. Έκαζα θη εγψ πεξηζζφηεξα.

Εκπεηξία 6:πξφγξακκα Π.Δ. (κεηαγελέζηεξν) «ΣΑ ΣΡΑΙΝΑ ΠΟΤ ΦΤΓΑΝ»
Ο ζηαζκάξρεο ηεο κηθξήο θσκφπνιεο ήηαλ πνιχ δεθηηθφο ζηηο επηηαθηηθέο
εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ραηξφηαλ θάζε θνξά πνπ επηζθεπηφκαζηαλ ην ζηαζκφ.
Μάιηζηα κηα θνξά, θαηφπηλ ελεξγεηψλ ηνπ, θαλφληζε λα ηαμηδέςεη φιε ε νκάδα
δσξεάλ κέρξη ην κνπζείν ζηδεξνδξφκσλ ηεο Θεζζαινλίθεο. Ακ, δελ αξθεζηήθακε
ζ’απηή ηελ πξνζθνξά. Ήηαλ νη κέξεο ηνπ θνβεξνχ ζεηζκνχ ζηελ Αξκελία θαη ζηελ
πξφηαζε λα καδέςνπκε είδε ξνπρηζκνχ γηα ηνπο πιεγέληεο αληαπνθξίζεθε

ζπγθηλεηηθά κέζσ ησλ καζεηψλ φιν ην ρσξηφ. πζθεπάζακε άπεηξεο θνχηεο ρσξίο
φκσο λα πξνυπνινγίζνπκε ην κεγάιν θφζηνο κεηαθνξάο. Οη ιχζεηο πνπ πξνηάζεθαλ
δελ ήηαλ εθηθηέο. Σφηε κεξηθνί καζεηέο ηεο νκάδαο κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία πήγαλ
ζηνλ ζηαζκάξρε θαη ηνπ εμέζεζαλ ην, πξφβιεκα. Ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα
ζπγθηλεζνχλ νη παξαθάησ αξκφδηνη ηνπ ΟΔ, αιιά κε ηηο πηέζεηο ηνπ ζηαζκάξρε,
ππέθπςαλ ηειηθά γηα ζηαδηαθή κεηαθνξά ηεο βνήζεηαο ζηελ Αζήλα. Η ελαζρφιεζή
καο εθείλε ηε ρξνληά κε ηα ηξαίλα ζηάζεθε αξσγφο ζε κηα κεγάιε πξνζπάζεηα
θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Παξάπιεπξε δξάζε θαη βέβαηα απφιπηα βησκαηηθή.

Εκπεηξία 7: πξφγξακκα Π.Δ. «ΑΥ ΝΑ’ ΥΑ ΣΑ ΦΣΔΡΑ»
Μεηαγελέζηεξν πξφγξακκα γηα ηα θηεξσηά θη έλαο καζεηήο –γεηεπηήο ηνπ
δηαδηθηχνπ – έθεξε απφ κφλνο ηνπ ζην ζρνιείν θαη καο παξνπζίαζε ζε Power Point
κεξηθά ηξαγηθά ζηηγκηφηππα απφ έλα δεπγάξη πνπιηψλ, φπνπ ην έλα ηειηθά μεςχρεζε,
ελψ ην ηαίξη ηνπ ζπλέρηζε λα ζξελεί. Σηο είδακε πνιιέο θνξέο θαη ηηο ζρνιηάζακε
δεφλησο. Σελ άιιε εκέξα θαηαζθεπάζακε κφλνη καο θσιηέο θαη ηηο θξεκάζακε ζηα
δέληξα ηνπ θήπνπ. Σνλ θφηζπθα πνπ ήηαλ ζακψλαο ζην γξαζίδη ηνλ νλνκάζακε
ηαχξν…

Επηκύζην
Η ζχλδεζε ησλ φξσλ Δθπαίδεπζε απφ ηελ κηα κεξηά θαη Πεξηβάιινλ, κε ηελ
πιαηεηά έλλνηα ηνπ φξνπ, απφ ηελ άιιε, είλαη παηδαγσγηθφ γεγνλφο κε ειηθία πάλσ
απφ είθνζη ρξφληα ζηα ζεζκνζεηεκέλα εθπαηδεπηηθά δξψκελα ηνπ ηφπνπ καο. Η
ζχλδεζε απηή δελ πέξαζε εχθνια κέζα απφ ζπληεξεηηθέο λννηξνπίεο θαη πνιηηεηαθή
απξνζπκία γηα εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο. Γελ ήηαλ κφλνλ ην απχζκελν κεξάθη κηαο
αξρηθά ρνχθηαο δαζθάισλ πνπ μεθίλεζαλ ζαλ απηνζθνπφ γηα ην « θάηη άιιν», αιιά
θαη ε δξνζηά πνπ ππνζρφηαλ ε λέα παηδαγσγηθή αληίιεςε. ήκεξα ε Π.Δ.
θαηαγξάθεθε πιένλ ζηε ζπλείδεζε πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ ζαλ αλαγθαηφηεηα θη φρη
πνιπηέιεηα. Έπξεπε πξψηα λα ακθηζβεηεζεί ν θαξηεζηαλφο αθνξηζκφο «ζθέπηνκαη,
άξα ππάξρσ» θαη λα αλαδεηεζεί ν ξφινο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηελ θαηάθηεζε ηεο
πνηνηηθήο γλψζεο θαη ζπλείδεζεο. Πξψηε θνξά ε θαξδηά ηίζεηαη ζηελ ππεξεζία ηεο
Δθπαίδεπζεο. Πξψηε θνξά ν καζεηήο ελζαξξχλεηαη λα είλαη ν ίδηνο ζπλεξγφο ζηελ
εθπαίδεπζή ηνπ κέζα απφ πάκπνιια εξεζίζκαηα ηνπ Πεξηβάιινληνο. Άξρηζε λα
ππνπηεχεηαη ηελ αζέαηε νκνξθηά, λα αληρλεχεη ζπληζηψζεο ηνπ θφζκνπ («ιάκπεη
κέζα κνπ εθείλν πνπ αγλνψ, κα σζηφζν ιάκπεη», Οδπζζέαο Διχηεο), λα κπείηαη, λα
θαηαλνεί, λα απνδέρεηαη, λα καζαίλεη, λα θαηαθηά ηελ πνηνηηθή γλψζε, θαη ηειηθά λα
δξα. Γηφηη «ν άλζξσπνο ππάξρεη γηα λα δξα. Μφλνλ δξάζε θαζνξίδεη ηελ αμία ηνπ»
φπσο ηζρπξίδεηαη ν Φίρηε. Καη ε Π.Δ. παξέρεη κηα ιακπξή επθαηξία ζπκθηιίσζεο ηνπ
ζρνιείνπ κε ηε δσή κέζα απφ ηε δξάζε. Παξάιιεια, νη δπν κεγάινη αζζελείο, ε
Δθπαίδεπζε θαη ην Πεξηβάιινλ πείζνληαη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ ακνηβαία ίαζε.
Δπηπρψο λα ιέκε πνπ ε «θξίζηκε κάδα» ησλ κπεκέλσλ πεξηβαιινληηθά
εθπαηδεπηηθψλ έζησ θαη αξγά απμάλεη θαη αληηζηέθεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή
παζεηηθφηεηα θαη πξντνχζα παξαθκή. Άιισζηε νη κεγάιεο επαλαζηάζεηο ζην ρψξν
ηεο Παηδείαο πεξλνχλ κέζα απφ ηελ θαξδηά θαη ηε δηάζεζε ηνπ δαζθάινπ. Κάπσο
έηζη απηφο ν αλψλπκνο θαη ηαπεηλφο ήξσαο πξνζπαζεί λα βξεη ηελ βαζχηεξε
ηθαλνπνίεζε ηνπ είλαη ηνπ. Καη ε Π.Δ. είλαη ρξπζφ δεθαλίθη.
Ύζηεξα απφ έλα ζπγθινληζηηθφ δξνκνιφγην θνληά ηξηάληα ρξφλσλ, ζπλεπαξκέλνο
απφ ηελ θξπθή γνεηεία ηεο Π.Δ., γαληδσκέλνο ηαπεηλά θη ακεηαλφεηα ζην άξκα ηεο,
αδπλαηεί ν γξάθσλ λα απνηηκήζεη απνηειεζκαηηθά κε γισζζηθνχο θψδηθεο ηα φπνηα

παηδαγσγηθά νθέιε. Κάηη θξχβεη ε θαξδηά ηνπ θαη αλαδχεηαη θάζε ηφζν -εθηφο απφ
ηα φλεηξά ηνπ - ζαλ πξνζπάζεηα απηνεθηίκεζεο, απηνγλσζίαο θαη βέβαηα ζαλ αλάγθε
αλαηξνθνδφηεζεο. Κπξίσο φκσο επηβεβαηψλεηαη αμηνινγηθά ε θάζε δσεξή αλάκλεζε
φηαλ ζπλαληά πξψελ «πεξηβαιινληηζηέο» καζεηέο ηνπ θαη ηνπο θνηηά βαζηά ζηα
κάηηα! Γελ ηξέθεη απηαπάηεο φηη αλαθάιπςε ηελ Ακεξηθή, αιιά ε ζπγθίλεζε ηνπ
θαζελφο ζπλάδεη κε γεγνλφηα απζφξκεηα ζηα νπνία επέιεμε λα ζπκπξσηαγσληζηεί,
πφζν κάιινλ κε παξζέλεο ζπλεηδήζεηο αληάκα.
Όζν γηα ηνλ λέν δάζθαιν πνπ νλεηξεχεηαη έλαλ άιινλ θφζκν, ε πξνηξνπή ηνπ
απφκαρνπ «πεξηβαιινληηζηή» ζπκππθλψλεηαη επηγξακκαηηθά ζηελ παξαθάησ
παξαβνιηθή αθξηθάληθε ηζηνξία πνπ έρεη ζαλ πξσηαγσληζηή ην θνιηκπξί, εθείλν ην
κηθξφζσκν πνπιάθη πνπ θνπβαινχζε αθαηάπαπζηα κε ην ξάκθνο ηνπ λεξφ γηα λα
θαηαζβήζεη ηελ ππξθαγηά ζηε δνχγθια. Καη φηαλ ηα άιια πνπιηά ην ριεχαζαλ γηα
ηνλ εληειψο άδηθν θφπν θαη ην παξφηξπλαλ λα θχγεη γηα λα ζσζεί, εθείλν απάληεζε:
«Δγψ θάκλσ απηφ πνπ δχλακαη θαη κνπ αλαινγεί».
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