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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  
Σε κηα επνρή νηθνλνκηθήο θξίζεο δηαπηζηώλνπκε ηελ επάλνδν ηνπ παιηνύ δηιήκκαηνο: 

αλάπηπμε ή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο; Σε παγθόζκην, επξσπατθό θαη εζληθό επίπεδν 

ζεκεηώλεηαη έιιεηςε πνιηηηθήο βνύιεζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

πξνθιήζεσλ θαη εκκνλή ζε κε βηώζηκνπο ηξόπνπο αλάπηπμεο. Είλαη πξάγκαηη πνιπηέιεηα ε 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζήκεξα, όηαλ θάζε αλαπηπμηαθό έξγν θαη θάζε ζέζε 

εξγαζίαο είλαη «είδε πξνο εμαθάληζε»; Μήπσο, αληίζηνηρα, είλαη πνιπηέιεηα ε 

Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε (Π.Ε.) ζην ζρνιείν; Η αιιαγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο θνηλσλίαο 

είλαη ξηδηθή. Μηινύζακε, ζηελ Π.Ε., γηα ππεξθαηαλάισζε θαη αλάγθε κείσζεο ηνπ 

νηθνινγηθνύ απνηππώκαηνο. Τώξα θαη ηα δπν κεηώλνληαη ιόγσ θξίζεο. Τη νθείιεη λα 

πξνηάμεη ηώξα ε Π.Ε; Μέζα από έλα ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα εθπαηδεπηηθνύ 

εξγαζηεξίνπ, επαλαπξνζδηνξίδνπκε ηα νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο  Π.Ε. : εθπαίδεπζε γηα 

αμίεο, ελδπλάκσζε ηνπ αηόκνπ θαη ηεο νκάδαο λα αληαπεμέιζεη ζε επώδπλεο αιιαγέο θαη 

αλαζεώξεζε ησλ ελλνηώλ «αλάπηπμε», «πξόνδνο» θαη «επεκεξία» ζε πξνζσπηθό θαη 

ζπιινγηθό επίπεδν. 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σρνιηθά Πξνγξάκκαηα 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ην πεξηβάιινλ ζύκα ηεο θξίζεο, ξόινο ηεο Π.Ε., εθπαίδεπζε γηα ηηο 

αμίεο, αληηκεηώπηζε αιιαγήο, επαλαπξνζδηνξηζκόο ησλ όξσλ «αλάπηπμε», «επεκεξία», 

«πξόνδνο». 

 

 

ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΤΜΑ ΣΗ ΚΡΙΗ. 
Τν πεξηβάιινλ θαίλεηαη πσο είλαη ήδε ην ζησπειφ ζχκα ηεο θξίζεο. Σχκθσλα κε ηε 

ζρεηηθή έθζεζε ηνπ WWF Διιάο (Νάληζνπ θ.α., 2012), ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο έρνπλ 

ζεκεησζεί ζνβαξέο πεξηβαιινληηθά επηδήκηεο θαη αδηθαηνιφγεηεο, αθφκε θαη κε 

νηθνλνκηθνχο φξνπο, εμειίμεηο. Γη απηφ ε νξγάλσζε έρεη αλαιάβεη ζπζηεκαηηθή δξάζε 

γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θεθηεκέλνπ ζηε ρψξα καο. (Νάληζνπ, Ληαξίθνο 

& Φξηζηνπνχινπ, 2011)  

 

Η ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ζε επίπεδν παγθφζκησλ εγεηψλ 

θαζίζηαηαη νινέλα θαη πην δχζθνιε. Σηε ζχγρξνλε παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία ηεο 

ειεχζεξεο αγνξάο, θαη ζε ζπλζήθεο θξίζεο, ζηφρνο είλαη ε αλαδσνγφλεζε ηνπ ίδηνπ 

πξνηχπνπ αλάπηπμεο πνπ νδήγεζε ζηα ζεκεξηλά αδηέμνδα. (United Nations, 2012 θαη 

WWF, 2012 ). 
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Η έλλνηα ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο έθεξε κηα θαηλνηνκία ζηελ έλλνηα ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο κηα θαη καο έδσζε έλαλ ηξφπν κέηξεζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη αλάπηπμεο. Σχκθσλα κε ηηο ηαθηηθέο εθζέζεηο πνπ 

δεκνζηεχνληαη γηα ην νηθνινγηθφ απνηχπσκα, ε αλζξσπφηεηα ρξεηάδεηαη ελάκηζε 

πιαλήηε γηα λα δήζεη (Global Footprint Network, 2012). Δπνκέλσο έρεη ππεξβεί ηε 

θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπ πιαλήηε. Δίλαη θαλεξφ φηη ην αλαπηπμηαθφ πξφηππν πνπ 

αθνινπζεί δελ είλαη βηψζηκν.  

 

Τελ ίδηα ζηηγκή, θη ελψ ζα πεξίκελε θαλείο φηη ην νηθνινγηθφ απνηχπσκα ηεο 

αλζξσπφηεηαο, ζε παγθφζκην επίπεδν, ζα κεησλφηαλ εμαηηίαο ηεο θξίζεο, ζπκβαίλεη ην 

αληίζεην. Τν 2011 νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απμήζεθαλ θαηά 3%. Γηφηη 

κπνξεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΣΑ θαη ζηελ Διιάδα νη εθπνκπέο λα 

ζεκείσζαλ κείσζε, ζηελ Κίλα θαη ζηελ Ιλδία, φκσο, δε ζπλέβε ην ίδην. Σηελ 

πνιππιεζέζηεξε ρψξα ηνπ θφζκνπ νη εθπνκπέο απμήζεθαλ θαηά 9% ηελ ίδηα ρξνληά ελψ 

θαη ζηελ Ιλδία θαηά 6% (Oliver, Janssens-Maenhout & Peters JAHW, 2012). 

 

Αλ ε επζχλε ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Έιιελα πνιίηε ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ πιαλήηε είλαη κηθξφο ζε ζρέζε κε ηνπο «γίγαληεο» ηεο αλάπηπμεο, 

κήπσο θαζίζηαηαη άλεπ λνήκαηνο ε πξνζπάζεηα γηα αιιαγή ζηάζεσλ, ζπλεζεηψλ θαη 

αμηψλ πνπ επηρεηξνχκε κέζσ ηεο Π.Δ.; Μήπσο είλαη απηφο έλαο αθφκε ιφγνο γηα λα 

ζπζηάζνπκε ιίγν πεξηβάιινλ ζην βσκφ ηεο πνιππφζεηεο αλάπηπμεο; Θα επηζηξέςνπκε 

ζην εξψηεκα κέζα απφ κηα εκπεηξία απφ ηε ζρνιηθή δσή. 

 

ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ ΦΤΣΧΡΙΟ ΑΞΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΔΙΦΟΡΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΔΝΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

ΠΟΤ ΑΛΛΑΞΔ ΣΡΟΠΗ.  
Η δεκηνπξγία θηλήηξνπ γηα κάζεζε θαη δνπιεηά, ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, 

παξακέλεη έλα δεηνχκελν ζε έλα ζρνιείν πνπ αλαδεηά ηνλ ξφιν ηνπ ζε κηα θνηλσλία πνπ 

αιιάδεη ξαγδαία. Η εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ν ζεζκφο ησλ πηινηηθψλ ζρνιείσλ 

κε «θαηλνηφκεο» δξάζεηο φπσο ηα πξνγξάκκαηα θηιαλαγλσζίαο, ε ζεαηξηθή έθθξαζε, ηα 

εηθαζηηθά θιπ., ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε εηζαγσγή ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ 

ζην Λχθεην θαη άιιεο αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιείνπ 

δειψλνπλ ηε δηαξθή αλαδήηεζε ηνπ ηδαληθνχ κείγκαηνο «παξαδνζηαθήο» δηδαζθαιίαο 

θαη ησλ ιεγφκελσλ θαηλνηφκσλ κεζφδσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη ζθέςε 

ησλ καζεηψλ, ηηο δεμηφηεηεο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε, ηηο πνιιαπιέο επθπΐεο πνπ δηαζέηεη 

θάζε καζεηήο θ.ν.θ. 

 

Η θξίζε θαηέζηεζε ηα εξσηήκαηα αθφκε πην επηηαθηηθά: πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ 

ζρνιείνπ ζήκεξα φηαλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα 

επηβίσζεο; Πσο δηαρεηξηδφκαζηε ηε ζιίςε ησλ καζεηψλ, κηθξψλ θαη κεγάισλ, πνπ 

πιήηηνληαη έληνλα απφ ηελ θξίζε;  

 

Η δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη δηακνξθψζεθε κέζα απφ κηα κηθξή αλαηξνπή πνπ 

ζπλέβε ζην πιαίζην ελφο εθπαηδεπηηθνχ εξγαζηεξίνπ γηα ηελ ππεχζπλε θαηαλάισζε. To 

εξγαζηήξην απηφ έρεη ζηφρν ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ θξπκκέλνπ θφζηνπο 



 

(πεξηβαιινληηθνχ θαη θνηλσληθνχ) ησλ αγαζψλ θαη ηελ αιιαγή θαηαλαισηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Έρεη επίζεο ζηφρν λα θαιιηεξγήζεη ηελ εζηθή αθεξαηφηεηα θαη λα 

ακθηζβεηήζεη ηελ ηαχηηζε ηεο απφθηεζεο αγαζψλ κε ηελ επηπρία θαη ην “status” ζηελ 

θνηλσλία. Βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο θαη ηνπ θξπκκέλνπ 

θφζηνπο ησλ πξαγκάησλ (Τhe story of stuff, 2012). Βαζίδεηαη επίζεο ζηε ζεσξία θαη 

πξαθηηθή ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηε Βηψζηκε Καηαλάισζε (PERL, 2012 θαη Thoresen, 

2011). Τν εξγαζηήξην έρεη ηξία κέξε: θαηάζεζε επηζπκηψλ γηα απφθηεζε αγαζψλ πνπ 

θξίλνληαη ζεκαληηθά γηα ηνλ καζεηή, εζηθφ δίιεκκα γηα ηελ απφθηεζή ηνπο κε ηίκηα ή 

ιηγφηεξν ηίκηα κέζα θαη ηέινο δηεξεχλεζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ επηινγψλ ησλ καζεηψλ γηα 

ηνπο ίδηνπο, ηελ θνηλσλία, θαη ην πεξηβάιινλ. Τν ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην φκσο 

ρξεηάζηεθε λα αιιάμεη θαη λα κεηαζέζεη ην βάξνο απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο αιφγηζηεο 

θαηαλάισζεο ζηηο ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο ηεο αλεξγίαο θαη ηεο αλαγθαζηηθήο αιιαγήο 

ηφπνπ θαη ηξφπνπ δηαβίσζεο. Η νπζία, βεβαίσο, παξέκεηλε ε ίδηα. Γνπιέςακε γηα ηηο 

αμίεο ζηε δσή θαη θηάζακε ίζσο πην γξήγνξα ζηνλ αξρηθφ ζηφρν: αλαζεσξήζακε ηνλ 

«πξνζσπηθφ δείθηε επηπρίαο». Με άιια ιφγηα, ε θξίζε κπνξεί λα δεκηνπξγεί ζπλζήθεο 

πξφζθνξεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ αιεζηλψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ πξφηππνπ αμηψλ κε ηελ νπνία πνξεπφκαζηαλ σο θνηλσλία. Γεκηνπξγεί 

επίζεο πξφζθνξεο ζπλζήθεο, «ξήγκαηα» ζηελ επίζεκε εθπαίδεπζε, ηθαλά λα θσηίζνπλ 

λένπο δξφκνπο ζηελ εθπαίδεπζε (Cole, 2012). 

 

Τν ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην πξαγκαηνπνηήζεθε ζε καζεηέο ηεο ηάμεο (Β’ 

δεκνηηθνχ) ελφο δεκφζηνπ ζρνιείνπ. Τα παηδηά θιήζεθαλ λα ζθεθηνχλ θάηη πνπ ζα 

ήζειαλ πάξα πνιχ λα απνθηήζνπλ, ην δψξν ησλ νλείξσλ ηνπο, φζν δχζθνιν θη αλ ήηαλ 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επηζπκία ηνπο. Οη καζεηέο απηήο ηεο ειηθίαο δεηάλε ζπλήζσο 

αθξηβά παηρλίδηα, γήπεδα πνδνζθαίξνπ, αθξηβά απηνθίλεηα, ζπίηηα κε πηζίλεο, θαη άιια 

αγαζά αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, θάηη πνπ καο δίλεη ηελ επθαηξία λα 

μεθηλήζνπκε έλα παηρλίδη γηα ηελ θαηαλάισζε, ην νηθνινγηθφ απνηχπσκα ησλ 

πξαγκάησλ θαη ηηο αμίεο ζηε δσή. Τν εξγαζηήξην απηφ είρε εθαξκνζηεί πνιιέο θνξέο ζε 

δηαθνξεηηθά ζρνιεία θαη ηάμεηο κε παξφκνηα απνηειέζκαηα. Οη καζεηέο έβξηζθαλ ηελ 

επθαηξία λα δηαηππψζνπλ ηα πην άπηαζηα φλεηξα απφθηεζεο πιηθψλ αγαζψλ, ζπρλά 

επεξεαζκέλα απφ ηηο δηαθεκίζεηο, ηελ ηειεφξαζε, ηνλ θφζκν ησλ ειεθηξνληθψλ 

παηρληδηψλ θαη ηα πεξηνδηθά lifestyle. Αθνινπζνχζε έλα παηρλίδη εζηθνχ δηιήκκαηνο 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα παηδηά έπξεπε λα απνθαζίζνπλ αλ ζα δέρνληαλ ην δψξν ησλ 

νλείξσλ ηνπο κε αληάιιαγκα ηε ζπλαίλεζή ηνπο ζε θάπνηα πξάμε πνπ ζα έβιαπηε άδηθα 

θάπνηνλ καζεηή ηνπ ζρνιείνπ. Τν δίιεκκα ήηαλ επίηεδεο δηαηππσκέλν ζε ππεξβνιηθφ 

βαζκφ ψζηε λα απνζηαζηνπνηνχληαη νη καζεηέο. Σηφρνο δελ ήηαλ ε δεκηνπξγία ελνρψλ 

αιιά ε ζπδήηεζε γηα ηηο αμίεο πνπ ζα δερφκαζηαλ λα αληαιιάμνπκε. Ηζηθέο αμίεο 

(ηηκηφηεηα/εηιηθξίλεηα/ζεβαζκφο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ άιινπ) κε πιηθέο (ην «δψξν»). 

Πνιχ ζπρλά νη καζεηέο δέρνληαλ ηε ζπλαιιαγή θαη ηελ ππεξαζπίδνληαλ κε 

επηρεηξήκαηα. Αλ ν καζεηήο-ζχκα είρε θάλεη θάηη θαθφ, ηνπ άμηδε κηα ηηκσξία. Μεηά ηελ 

απφθηεζε ηνπ δψξνπ, θάπνηνο ηξφπνο επαλφξζσζεο ηεο αδηθίαο ζα βξηζθφηαλ θ.ν.θ.  Ο 

βαζκφο αληίζηαζεο ζηελ αδηθία θαη ηελ παξαλνκία ήηαλ πεξίπνπ θνηλφο ζε επίπεδν 

ηάμεο. Η θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηάμεο θαηλφηαλ λα δηαρέεηαη ζηελ νκάδα. 

Γηαθνξνπνηήζεηο, επνκέλσο, ππήξραλ εληνλφηεξεο αλάκεζα ζηηο ηάμεηο παξά αλάκεζα 

ζηα κέιε ηεο ίδηαο ηάμεο. Σην ηέινο αλαζηνραδφκαζηαλ κε ηελ νκάδα πνηνη θεξδίδνπλ 



 

θαη πνηνη ράλνπλ απφ ηηο επηινγέο ηνπο. Σηα ζχκαηα, εθηφο απφ ηνλ ζπκκαζεηή πνπ 

αδηθείην, απνηηκνχζακε θαη ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο ηεο ππεξθαηαλάισζεο.  

 

Μία καζήηξηα φκσο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηάμε αλέηξεςε ηελ αλακελφκελε ξνή ηνπ 

εξγαζηεξίνπ δεηψληαο σο δψξν απφ ηνπο γνλείο: «Να κε θχγνπκε». Τν παηδί 

αλαθεξφηαλ ζηελ αλαγθαζηηθή, ιφγσ αλεξγίαο, επηζηξνθή ζην ρσξηφ. Σηελ αξρή 

αηζζαλζήθακε ακεραλία. Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ είρακε κηα ηέηνηα απάληεζε. Έπξεπε 

αθελφο λα κελ θάλνπκε άιιεο εξσηήζεηο θέξλνληαο ην παηδί ζε δχζθνιε ζέζε, αθεηέξνπ 

λα κελ αγλνήζνπκε ην αίηεκά ηνπ λα κνηξαζηεί καδί καο ηελ αλαζθάιεηά ηνπ.  

 

Τη λφεκα ζα είρε άξαγε λα ζπλερίζνπκε ην εξγαζηήξην κε ην ζπλεζηζκέλν ηξφπν; Τα 

άιια παηδηά είραλ πξάγκαηη επηιέμεη ηα γλσζηά αθξηβά αγαζά, αιιά ε θξίζε είρε ήδε 

εηζβάιεη ζηελ ηάμε θαη δελ ήηαλ δπλαηφ λα ηελ αγλνήζνπκε. Άιισζηε πνιιά απφ ηα 

παηδηά πνπ δηαηππψλνπλ ην αίηεκα ηνπ αθξηβνχ δψξνπ βηψλνπλ ήδε δπζθνιίεο ζην ζπίηη 

ηνπο αιιά θαλείο δελ ηα έρεη πξνεηνηκάζεη γη απηή ηελ αιιαγή. 

 

 Αλ ε ππεξθαηαλάισζε, ην έλα ζθέινο ηνπ εξγαζηεξίνπ, κνηάδεη έλα πξφβιεκα 

πνιπηειείαο ησλ ιίγσλ, εθείλν φκσο πνπ εμαθνινπζεί λα είλαη επίθαηξν, πην επίθαηξν 

απφ πνηέ, είλαη νη αμίεο πνπ θαζνδεγνχλ ηε δσή καο. Τν «δψξν» πνπ δήηεζε ην παηδί απφ 

ηνπο γνλείο ηνπ, «λα κε θχγνπκε» (απφ ηνλ ηφπν απηφ απφ αλάγθε), δελ είλαη κφλν κηα 

απάληεζε ζιίςεο θαη αδηεμφδνπ. Δίλαη θαη κία απάληεζε πνπ εκπεξηέρεη αμίεο. Η ιχπε 

γηα ην ζρνιείν, ηνπο θίινπο, ηνπο αγαπεκέλνπο αλζξψπνπο πνπ ζα κείλνπλ πίζσ 

πξνυπνζέηεη ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο ζπλαηζζεκαηηθψλ δεζκψλ κε αλζξψπνπο θαη 

ηφπνπο. Δίλαη απηέο αθξηβψο νη ηθαλφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θφβνπ θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ καζεηή λα πξνζαξκνζηεί ζε κηα 

απφηνκε θαη δπζνίσλε ίζσο αιιαγή. Η ηθαλφηεηα νηθνδφκεζεο ζρέζεσλ θηιίαο θαη 

εκπηζηνζχλεο θαη ε εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ είλαη ηα εθφδηα αληηκεηψπηζεο ηεο 

αιιαγήο. Αλαδεηθλχνληαο ηηο αμίεο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ κηα ηέηνηα 

δήισζε θφβνπ αληηκεηψπηζεο ηεο αιιαγήο, θηάλεη θαλείο ζηελ θαξδηά ηεο Π.Δ. Σηελ 

εθπαίδεπζε γηα ηηο αμίεο. Τψξα φια ηα άιια «δψξα-αηηήκαηα» ησλ καζεηψλ θσηίδνληαη 

αιιηψο. Τα δηαζηεκφπινηα, ηα γήπεδα πνδνζθαίξνπ, ηα παιάηηα, ηα playstation, νη 

πηζίλεο κπαίλνπλ ζηηο ζσζηέο ηνπο δηαζηάζεηο. Δχινγεο απηέο νη επηζπκίεο. Η 

εθπιήξσζή ηνπο κνηάδεη ζπλψλπκε ηεο επηπρίαο. Οη επηζπκίεο ζπγρένληαη κε ηηο 

αλάγθεο, έλαο θιαζηθφο κεραληζκφο ηεο  θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο. Δπθαηξία λα 

δηαρσξίζνπκε ηηο αλάγθεο απφ ηηο επηζπκίεο θαη λα δνχκε πνηα είλαη ηα πνιχηηκα αγαζά 

πνπ εμαζθαιίδνπλ κηα θαιή δσή. 

Πξνηείλνπκε ζηελ ηάμε λα δσγξαθίζνπκε δπν θαιάζηα. Σην έλα ζα βάινπκε 

(ζθηηζάξνληαο) ηα δψξα πνπ εηπψζεθαλ ήδε απφ ηελ νκάδα. Απηά πνπ ζα ήζειαλ νη 

καζεηέο λα απνθηήζνπλ. Σην άιιν πξέπεη λα ζθεθηνχκε απηά ηα αγαζά πνπ έρνπκε ήδε 

θαη καο εμαζθαιίδνπλ ηελ θαιή δσή. Φξνληίδνπκε λα εμεγήζνπκε ηηο έλλνηεο ηνπ πιηθνχ 

θαη άπινπ αγαζνχ κε απιά ιφγηα θαη παξαδείγκαηα. Φσηίδνπκε απηά πνπ ζεσξνχκε 

απηνλφεηα σο θεθηεκέλα: νηθνγέλεηα, θαζαξφο αέξαο, θαζαξφ λεξφ, επαξθήο ηξνθή, 

πγεία, ε δπλαηφηεηα λα πεγαίλεηο ζρνιείν θ.ν.θ. Κη φηαλ φια θαηαξξένπλ; Τφηε πάληα 

ππάξρεη θάπνηνο λα βνεζήζεη. Η αιιειεγγχε. Οη καζεηέο μαθληάδνληαη κε φια απηά πνπ 

έρνπκε θαη δελ ηα εθηηκάκε σο πξνυπνζέζεηο κηαο θαιήο δσήο.  Σπγθξίλνπκε ηελ αμία 



 

ησλ αγαζψλ πνπ πεξηέρνπλ ηα δπν θαιάζηα. Αλ ηα βάδακε ζε κηα δπγαξηά, πνπ ζα έγεξλε 

ε πιάζηηγγα; Απεηθνλίδνπκε ηελ ηδέα (Δηθφλα 1).  

 
Εικόνα 1: Οη καζεηέο «δπγίδνπλ» ηα πιηθά θαη άπια αγαζά/ αμίεο ηεο δσήο. 

 

Πξνζπαζνχκε λα αζξνίζνπκε ην θφζηνο ζε επξψ ηνπ πξψηνπ θαιαζηνχ. 

Καηαιήγνπκε κε λνχκεξα κε πνιιά κεδεληθά. Δπηρεηξνχκε ην ίδην γηα ην δεχηεξν 

θαιάζη. Γελ βξίζθνπκε ηηκέο. Δθεπξίζθνπκε κηα λέα κνλάδα, ηα «ρακνγειφληα». Δίλαη 

έλαο απηνζρέδηνο δείθηεο επηπρίαο. Κάζε καζεηήο έρεη ηξία ρακνγειφληα ραξηδηιίθη. 

Αγνξάδεη φπνηα αγαζά ζέιεη απφ ηα δπν θαιάζηα. Καηαιήγεη θάζε καζεηήο κε ηε δηθή 

ηνπ ιίζηα αγνξψλ. Δίλαη απηνλφεην φηη ην θαιάζη κε ηα αλεθηίκεηα αγαζά έρεη ηελ 

ηηκεηηθή ηνπ ζηηο επηινγέο ησλ καζεηψλ. Απνηππψζακε ηα ρακνγειφληά καο κε έλα 

ρακνγειαζηφ πξνζσπάθη ζην ραξηί ηνπ κέηξνπ (Δηθφλα 2). Ο «θαηάινγνο ησλ αγνξψλ» 

καο θαηαξηίζηεθε θαη θάλεθε πνηα αγαζά ήηαλ ηα πην δεκνθηιή.  

 
Εικόνα 2: Οη καζεηέο ηνπνζεηνχλ ηα ηξία «ρακνγειφληα» πνπ δηαζέηνπλ ζηα αγαζά πνπ 

επηιέγνπλ.  

 

Αο ζεκεησζεί φηη ηα κέζα ηνπ εξγαζηεξίνπ ήηαλ απιά αιιά ιεηηνπξγηθά. Τν ραξηί 

κέηξνπ θαη νη καξθαδφξνη θαη κηα ραξηνηαηλία έρνπλ απνδεηρζεί ηα βαζηθφηεξα εξγαιεία 



 

γηα έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, αλεμάξηεηα ηεο ειηθίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Με απηά 

ηα πιηθά εκςπρσηήο θαη εθπαηδεπφκελνη επηβηβάδνληαη ζε έλα ηαμίδη αλαθάιπςεο 

γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη αμηψλ. Ο εκςπρσηήο εμαζθαιίδεη φηη φινη νη ηαμηδηψηεο έρνπλ κηα 

ζέζε ζην ηαμίδη. Σην ραξηί ηνπ κέηξνπ. Βεβαίσο εθείλνο είλαη ν θαπεηάληνο θαη μέξεη πνπ 

ζέιεη λα νδεγήζεη ην πινίν. Αιιά ε πνξεία θαζνξίδεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.  

 

Απηή ε ηξνπή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εξγαζηεξίνπ πξνέθπςε απφ ηελ αλαπάληερε θαη 

απάληεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο καζήηξηαο. Γφζεθε έκθαζε ζηνλ δηαρσξηζκφ αλαγθψλ θαη 

επηζπκηψλ θαη ζηηο αμίεο ησλ καζεηψλ. Τη δείρλνπλ νη επηινγέο ηνπο; Τη δείρλεη ε 

θαηαλνκή ησλ ρακνγεινλίσλ ζην γξάθεκά καο; Τη δείρλεη γηα ηελ νκάδα; Καηαιήγνπκε 

ζε έλαλ θαηάινγν αμηψλ, αλ θαη δε ρξεζηκνπνηνχκε ηε ζπγθεθξηκέλε ιέμε επεηδή είλαη 

αθεξεκέλε θαη δχζθνιε ζηελ θαηαλφεζή ηεο. Αλαδχνληαη θαζαξά νη βαζηθέο αμίεο ηεο 

δσήο πνπ είλαη αλεθηίκεηεο. Η αγάπε ησλ γνληψλ, ε πγεία θαη ηα δίθηπα ππνζηήξημεο ηνπ 

ελφο πξνο ηνλ άιιν γίλνληαη νξαηά θαη αληηιεπηά κφλν κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν ηεο 

απψιεηάο ηνπο. Τψξα κπνξεί λα ζπδεηεζεί θαη ην θφζηνο απηψλ ησλ αγαζψλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζηα δπν θαιάζηα γηα ηελ ηζέπε καο θαη ην πεξηβάιινλ. Αλαθαιχπηνπκε ην 

θξπκκέλν θφζηνο ησλ αγαζψλ γηα ην πεξηβάιινλ (βαζηδφκελνη ζηελ θιαζηθή πηα έλλνηα 

ηνπ θχθινπ δσήο ησλ αγαζψλ) θαη δηαπηζηψλνπκε φηη ηα πην αθξηβά γηα ηελ ηζέπε καο 

αγαζά είλαη απηά πνπ έρνπλ θαη κε ην κεγαιχηεξν θφζηνο γηα ην πεξηβάιινλ.  

 

Κιείλνπκε κε κηα αθφκε νπηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ επηινγψλ καο. Αλ φινη ήκαζηε 

ηαμηδηψηεο ζηε δσή, ηη πνιχηηκν θέξεη ν θαζέλαο ζηηο απνζθεπέο ηνπ γηα λα δήζεη κηα 

θαιή δσή; Ο θάζε καζεηήο ζρεδηάδεη ηε βαιίηζα ηνπ θαη κέζα γξάθεη ιέμεηο-θιεηδηά γηα 

ηα πνιχηηκα αγαζά θαη εθφδηα πνπ δηαζέηεη. Σπκπεξηιακβάλνπκε ηνπο «ζεκαληηθνχο 

άιινπο» ζηε δσή καο θαη ηηο δηθέο καο δεμηφηεηεο θαη ηαιέληα. Να νη απνζθεπέο ηεο 

ηάμεο καο (Δηθφλα 3). Τη ζα έιεγε θάπνηνο γηα ηελ ηάμε καο αλ έβιεπε θάπνηνο ηηο 

βαιίηζεο αο; Πσο ζα ηε ραξαθηήξηδε; Πνηα  εθφδηα έρεη απηή ε ηάμε γηα ην ηαμίδη ηεο 

δσήο; Πφζν κηθξφ ή κεγάιν είλαη ην νηθνινγηθφ ηεο απνηχπσκα; 

 
Εικόνα 3: Ο θάζε καζεηήο θαηαιήγεη κε ηελ απνζθεπή ηνπ, ηε βαιίηζα γηα ην ηαμίδη ηνπ ζηε 

δσή. 



 

Σε απηή ηελ πεξίπησζε πνπ πεξηγξάςακε έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα αληαπνθξηζνχκε 

ζηελ απξφζκελε δήισζε ηεο καζήηξηαο αθνχ θξίλακε φηη θαζηζηνχζε ηελ αξρηθή 

εζηίαζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ζηε κείσζε ηεο ππεξθαηαλάισζεο θαη ζηελ έλλνηα ηνπ 

νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο ησλ αγαζψλ αλεπίθαηξε. Θέζακε ην ζέκα ζην επξχηεξν 

πιαίζην ησλ αμηψλ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο Π.Δ., εληάζζνληαο ηελ 

πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ζε απηφ ην πιαίζην. Παξάιιεια έγηλε κηα ειάρηζηε 

πξνζπάζεηα ελδπλάκσζεο ηεο καζήηξηαο, αιιά θαη φισλ ησλ καζεηψλ πνπ κπνξεί λα 

βξεζνχλ ζε κηα παξφκνηα θαηάζηαζε αλαγθαζηηθήο κεηαλάζηεπζεο ή αιιαγήο πιαηζίνπ 

θαη απψιεηαο ηνπ αζθαινχο πεξηβάιινληνο ζην νπνίν έρνπλ ζπλεζίζεη. Αλαδεηθλχνληαο 

ηα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά κηαο θαιήο δσήο, πηζαλφλ εληζρχνπκε ην αίζζεκα φηη ηα 

εθφδηα γηα ηελ αληηκεηψπηζεο ηεο αιιαγήο ηα θέξνπκε εληφο ηνπ εαπηνχ αιιά θαη σο 

νκάδα. Η κεηαθνξηθή εηθφλα ηεο βαιίηζαο ηεο δσήο κε ηηο απνζθεπέο ζηφρεπε ζε απηή 

ηελ αλαγσγή. Γελ κπνξέζακε λα αμηνινγήζνπκε αλ ηελ έθαλαλ ή φρη νη καζεηέο απηή 

ηελ αλαγσγή γηαηί πξνηηκήζακε λα αθήζνπκε ηα γξαθήκαηα θαη ηηο εηθφλεο λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο λα αλαιχζνπκε θαη λα θηάζνπκε ζε δηαηππψζεηο πνπ ζα είραλ 

αλαγθαζηηθά ην  άραξν χθνο ηνπ εζηθνχ δηδάγκαηνο (Robb, 1998). 

 

ΑΝΣΙ ΔΠΙΛΟΓΟΤ 
Δίλαη ηειηθά επίθαηξε ε Π.Δ. ζηελ επνρή ηεο θξίζεο; Έρεη λφεκα ε πξνζπάζεηα απηή 

πνπ έγηλε ζε έλα ζρνιείν ηεο Διιάδαο, ζε κηα γσληά ηνπ θφζκνπ πνπ έρεη ειάρηζην 

νηθνινγηθφ απνηχπσκα ζε ζρέζε κε ηνπο κεγάινπο ξππαληέο πνπ βξίζθνληαη ζε άιιεο 

επείξνπο; Μηα απφθαζε ησλ παγθφζκησλ εγεηψλ γηα απνθαζηζηηθφ έιεγρν ησλ 

εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηρζπαπνζεκάησλ ή γηα ηε 

βηνπνηθηιφηεηα ηνπ πιαλήηε ζα ήηαλ ρηιηάδεο θνξέο πην απνηειεζκαηηθή απφ ηελ αιιαγή 

αμηψλ, ζηάζεσλ θαη θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ Διιήλσλ. Τν θιαζηθφ ζχλζεκα 

«ζθέςνπ παγθφζκηα, δξάζε ηνπηθά» παξακέλεη επίθαηξν θαη δίλεη ηελ απάληεζε ζην 

εξψηεκα. «Πξέπεη λα θαιιηεξγήζνπκε ηνλ θήπν καο» ιέεη ν Καληίλη ηνπ Βνιηαίξνπ 

αθνχ είρε γπξίζεη φιε ηε γε (Bνιηέξνο, 1759). Αλ δελ βειηηψζεη ν θαζέλαο ηνλ 

κηθξφθνζκφ ηνπ, νχηε ε ρψξα νχηε ν θφζκνο ζα γίλεη θαιχηεξνο. Η αεηθφξνο αλάπηπμε, 

κάιηζηα, κπνξεί λα λνεκαηνδνηεζεί επθνιφηεξα ζε ηνπηθφ επίπεδν. Κη έλα ζρνιείν είλαη 

κηα κηθξή θνηλσλία. Μπνξεί λα γίλεη θνξέαο αιιαγήο ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

 

Η Π.Δ. είλαη πην επίθαηξε θαη αλαγθαία ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο θξίζεο απφ πνηέ. Η 

αλαδήηεζε ηνπ ελαιιαθηηθνχ θαη αεηθφξνπ πξνηχπνπ αλάπηπμεο, ζηεξηγκέλν ζε έλα 

δηαθνξεηηθά ζχζηεκα αμηψλ, μεθηλά απφ ην θπηψξην ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο ε 

δηαζαθήληζε αμηψλ θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζηε ζρνιηθή δσή, κε έκθαζε ζηελ αμία ηεο 

αιιειεγγχεο, κπνξεί λα ελδπλακψζεη καζεηέο θαη νηθνγέλεηεο πνπ πθίζηαληαη ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. Όπσο είδακε παξαπάλσ, ην πεξηβαιινληηθφ θεθηεκέλν απεηιείηαη 

ηφζν ζηε ρψξα καο φζν θαη ζηελ Δπξψπε. Υπάξρεη κία νπηζζνδξφκεζε ζε ζρέζε κε ηηο 

θαηαθηήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ζε επίπεδν ζεζκψλ θαη πξαθηηθήο. Δίλαη ζεκαληηθφ 

λα δηαηεξεζεί ε Π.Δ. ζην επίθεληξν ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ην 

πεξηβάιινλ δελ είλαη πνιπηέιεηα ζε επνρή θξίζεο αιιά πξνυπφζεζε γηα λα μεπεξαζηεί 

θαη λα ζπγθξνηεζεί έλα φξακα θαη κηα ζηξαηεγηθή γηα κηα αεηθφξν αλάπηπμε. 
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