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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Τν Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Κξεζηέλσλ αθνινπζεί πνιηηηθή 

εμσζηξέθεηαο θαη επηδηώθεη ζπλεξγαζίεο κε θνξείο άιισλ ρσξώλ. Σηελ θαηεύζπλζε 

απηή, ηνλ Απξίιην ηνπ 2012 ππνδέρζεθε ην νκνγελεηαθό ζρνιείν ηνπ Καΐξνπ ζηα 

πιαίζηα ηεο δξάζεο «Μεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα: ην παξάδεηγκα Διιάδαο θαη 

Αηγύπηνπ». Δπίζεο ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2012 πινπνίεζε ηελ Δπίζθεςε Μειέηεο (Study 

Visit) ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο κε ηίηιν «Environmental education centres: 

supporting actions towards sustainability» κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ ΙΚΥ θαη ππό ηελ 

αηγίδα ηνπ επξσπατθνύ νξγαληζκνύ CEDEFOP. Η παξνύζα εξγαζία αλαιύεη ην 

ζεσξεηηθό πιαίζην,  ηε ζθνπηκόηεηα, ηε ζηνρνζεζία θαζώο θαη ηα πξνζδνθώκελα 

απνηειέζκαηα από απηέο ηηο ζπλεξγαζίεο θαη παξνπζηάδεη ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

δξάζεσλ. Οη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο δηεπθνιύλνπλ ηε δηάδνζε ησλ θαιώλ πξαθηηθώλ 

ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία θαη πξνσζνύλ ηε  ζηξαηεγηθή ηεο UNESCO γηα ηελ 

πνιηηηζκηθή θαη βηνινγηθή πνηθηιόηεηα σο πξναπαηηνύκελα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο. 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 
Σηελ παξνύζα εξγαζία επηρεηξείηαη ε δπλαηόηεηα αλάδεημεο ηεο αιιειεπίδξαζεο 

ηνπ πνιηηηζκηθνύ θαηλνκέλνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα από ηελ επαθή κειώλ 

δηαθνξεηηθώλ θνηλσληώλ θαη θνξέσλ δηαθνξεηηθώλ πνιηηηζκηθώλ αμηώλ ζηα πιαίζηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ αληρλεύεηαη ε πνιηηηζκηθή 
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πνηθηιόηεηα θαη ε ζρέζε ηεο κε ηα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα - ζε επίπεδν ζπγρξνλίαο 

θαη δηαρξνλίαο - όπσο απηή πξνζιακβάλεηαη ζηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο δξάζεηο ελόο 

Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 

ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
Θεσξεηηθό πιαίζην γηα ηελ αλαδήηεζε απηή είλαη νη αξρέο ηεο πνιηηηζκηθήο θαη 

θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο, κε έκθαζε ζηελ πνιηηηζκηθή νηθνινγία. Με πξσηνπόξν 

ηνλ ακεξηθαλό αλζξσπνιόγν Franz Boas
1
, ν νπνίνο ζηηο έξεπλέο ηνπ ζπλδπάδεη ηηο 

αξρέο θαη ηα πνξίζκαηα δηαθόξσλ θιάδσλ ησλ επηζηεκώλ ηνπ αλζξώπνπ, όπσο ε 

βηνινγηθή αλζξσπνινγία, ε γισζζνινγία θαη ε αξραηνινγία, ε αλζξσπνινγία 

επηρείξεζε λα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο κειέηεο 

ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ. Δπεξεαζκέλνη από ηηο εξγαζίεο ηνπ, αλζξσπνιόγνη 

όπσο ν Marvin Harris, θαηαδεηθλύνπλ ζηηο δηθέο ηνπο κειέηεο ηνπο θαηαλαγθαζκνύο 

πνπ επηβάιιεη ην πεξηβάιινλ ζέηνληαο ηα όξηα γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληώλ, ζεζκώλ 

θαη πνιηηηζκώλ. Δπηπιένλ άιινη - όπσο ν Roy Rappaport, πνπ κειέηεζε ηηο 

ηειεηνπξγίεο ησλ Maring ηεο Ν. Γνπηλέαο - εζηηάδνπλ ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

ζπκβνιηθώλ πξαθηηθώλ, όπσο ε ζπγγέλεηα θαη ε θνηλσληθή νξγάλσζε, κε ην 

πεξηβάιινλ (Laburthe-Tolra & Warnier, 2003). Από ηελ άιιε πιεπξά ε νπηηθή 

άιισλ, όπσο νη Γάιινη λέν-καξμηζηέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 Leroi-Gourhan θαη 

Haudricourt, επηθεληξώλνληαη ζηε ζεώξεζε ηνπ αλζξώπνπ σο ηνπ όληνο εθείλνπ πνπ 

κε ηελ εξγαζία ηνπ θαη ηε δηακόξθσζε ηνπ ηερλν-πεξηβάιινληνο ηξνπνπνηεί ην νηθν-

πεξηβάιινλ  (Laburthe-Tolra & Warnier, 2003). 

 

Αλ θαη ε απνδνρή ελόο πεξηβαιινληηθνύ ληεηεξκηληζκνύ
2
 πεξηνξίδεη ηνλ 

πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ηνπ πνιηηηζκηθνύ θαηλνκέλνπ, θαηαδεηθλύεη σζηόζν ην 

ζεκαίλνληα ξόιν ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζηε δηακόξθσζή ηνπ θαη εληνπίδεη αληίζηξνθα 

ηηο πνηθίιεο επηπηώζεηο ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο ζην πεξηβάιινλ.  Σηα πιαίζηα 

απηά αλαδεηνύληαη  ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νηθν-πεξηβάιινληνο πνπ επηβάιινπλ όξηα 

ζην θνηλσληθό θαη πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ θαζώο θαη νη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο αμίεο κηαο θνηλόηεηαο ηνπηθήο ή επξύηεξεο, αθόκε θαη παγθόζκηαο, νη 

νπνίεο επηδξνύλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ζην θπζηθό πεξηβάιινλ. Η αλαδήηεζε απηή 

κπνξεί λα ηεθκεξησζεί κε ηε κειέηε κνξθώλ είηε ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ, είηε 

πνιηηηζκώλ πνπ έρνπλ παξέιζεη. Η παξαπάλσ ηεθκεξίσζε κπνξεί, δπλεηηθά, λα 

νδεγήζεη ζηελ θαηάδεημε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθείλσλ αμηώλ πνπ ππεξεηνύλ ηηο αξρέο 

ηεο Αεηθνξίαο θαη ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ νηθν-πεξηβάιινληνο.  

 

Δπηπιένλ, αθνύ, θαηά ην Lévi-Strauss (1995), «θαλέλαο πνιηηηζκόο δελ είλαη 

κόλνο», ε αιεζηλή ζπλεηζθνξά ησλ δηαθνξεηηθώλ πνιηηηζκώλ έγθεηηαη αθξηβώο ζηελ 

απόθιηζε κεηαμύ ηνπο. Δπνκέλσο πξέπεη λα δηαζσζεί ε «πνηθηινκνξθία» ηνπο,  

γεγνλόο πνπ δελ παξαγλσξίδεηαη θαη από ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο (Lévi-Strauss 

1995). 

                                                
1 Ο Boas, κε ζπνπδέο ζηε θπζηθή θαη ηε γεσγξαθία, πξηλ μεθηλήζεη ηηο αλζξσπνινγηθέο απνζηνιέο 

ηνπ ζηε Γε Μπάθθηλ ζηελ Ακεξηθή θαη ηε Βξεηαληθή Κνινκβία, επέκελε πσο θαη ζηελ 

αλζξσπνινγία επηβάιιεηαη ν έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ ηνπ επηζηήκνλα, γεγνλόο πνπ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζα από ηηο πξνζσπηθέο ηνπ παξαηεξήζεηο ζην πεδίν κειέηεο (βι. Evans – Pritchard, 

1991). 

2  Η θξηηηθή απηή αζθήζεθε θπξίσο ζηνλ Harris (Harris,1989) γηα ηελ έκθαζε πνπ δίλεη ζην ξόιν ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε επηινγέο δηαηξνθηθέο πνπ ελδπλακώλνληαη από ζεζκηθέο ζξεζθεπηηθέο 

απαγνξεύζεηο. Απνδίδεη, γηα παξάδεηγκα, ηελ απαγόξεπζε ηνπ Ινπδατζκνύ θαη ηνπ 

Μνπζνπικαληζκνύ γηα ηελ θαηαλάισζε ρνηξηλνύ θξέαηνο ζε πεξηβαιινληηθνύο όξνπο, όπσο θαη 
αληίζηνηρα ηνπ Ιλδνπηζκνύ γηα ην βνδηλό.  



 

 

 

Πξνζπαζώληαο ε δηεζλήο θνηλόηεηα λα αληηκεησπίζεη ζε ζεζκηθό επίπεδν ηελ 

πεξηβαιινληηθή θξίζε, νξγάλσζε ην 1972 ζηε Σηνθρόικε ηελ πξώηε δηαθπβεξλεηηθή 

δηάζθεςε γηα ην πεξηβάιινλ, ζηελ νπνία  αλαγλσξίζηεθε ε αλαγθαηόηεηα πξνώζεζεο 

θαη ελδπλάκσζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

θξίζεο απηήο. Σην πιαίζην  ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ πξνηάζεθε ζεζκνζεηήζεθε ην 

Πξόγξακκα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ  γηα ην πεξηβάιινλ (UNEP). Τν 2002, ζηελ 

παγθόζκηα δηάζθεςε γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε ζην Γηνράλεζκπνπξγθ, 

αλαγλσξίζηεθε από ηελ  UNEP θαη ηελ UNESCO ε ζεκαζία ηεο πνιηηηζκηθήο 

πνηθηιόηεηαο σο πξναπαηηνύκελν γηα ηελ Αεηθνξία (UNESCO, 2002). Σπλεπώο, ε 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζα πεηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηεο αλ θαηαθέξεη λα ζπλδπάζεη 

ηελ πξνζηαζία ηεο θπζηθήο πνηθηιόηεηαο θαη βηνπνηθηιόηεηαο κε ηελ πξνζηαζία ηεο 

πνιηηηζκηθήο πνηθηιόηεηαο. Η πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηιόηεηαο κπνξεί λα 

πξνσζεζεί κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, κόλν αλ γίλεη θαηαλνεηό ην κέγεζνο θαη ν πινύηνο 

ησλ πνιηηηζκηθώλ ζπληζησζώλ ηεο αλζξσπόηεηαο. Οη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο κπνξνύλ 

λα ζπκβάινπλ πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε.  

 

Με βάζε ην ζεσξεηηθό πιαίζην πνπ αλαπηύρζεθε θαζώο θαη ην ζεζκηθό θαη 

νξγαλσηηθό πιαίζην ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, ην ΚΠΔ 

Κξεζηέλσλ επηρεηξεί κε ηηο δξάζεηο ηνπ λα ππεξεηήζεη ηνπο ζηόρνπο απηνύο θαη ηηο 

αξρέο ηεο Αεηθνξίαο κέζα από κεζόδνπο θαη πξαθηηθέο ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο 

(Κακαξηλνύ, 2000) θαη ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο, αμηνπνηώληαο παξάιιεια 

θαη δπλαηόηεηεο δηεζλώλ ζπλεξγαζηώλ.  

 

Σπγθεθξηκέλα ζηηο δξάζεηο ηνπ πνπ αθνξνύλ καζεηηθέο νκάδεο θαη 

εθπαηδεπηηθνύο, εθπνλεί πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηα νπνία 

εζηηάδνπλ ζηε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ ζε δηαθνξεηηθά 

πνιηηηζκηθά πιαίζηα, είηε ζηε ζπγρξνλία είηε ζηε δηαρξνλία. Δπηδηώθεηαη ε θξηηηθή 

απνηίκεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο θπζηθνύ θαη πνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο θαζώο 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο αμίεο ππαγνξεύνπλ δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο κε 

πνηθίιεο ζπλέπεηεο ζην νηθνζύζηεκα. Δπίζεο ππνδέρεηαη πεξηβαιινληηθέο νκάδεο 

ειιεληθώλ ζρνιείσλ πνπ εθπνλνύλ παξάιιεια επξσπατθά πξνγξάκκαηα, π.ρ. 

Comenius. Παηδηά κε δηαθνξεηηθέο εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο βηώλνπλ από θνηλνύ έλα ηνπηθό θπζηθό θαη πνιηηηζκηθό 

πεξηβάιινλ, πξνο επίξξσζε ησλ αμηώλ ηεο βηνινγηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πνηθηιόηεηαο. 

Με ηελ ίδηα ζηόρεπζε εθπνλεί ηδηαίηεξα πξνγξάκκαηα γηα ζρνιεία ηεο ειιεληθήο 

νκνγέλεηαο, πνπ έξρνληαη ζε επαθή ζηνλ ηόπν δηαβίσζήο ηνπο κε έλα δηαθνξεηηθό 

πεξηβάιινλ θη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνζζέζνπλ ζηελ εκπεηξία ηνπο ην 

νηθνζύζηεκα ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ηνπο. Η εκπεηξία απηή ελδπλακώλεη ηελ αίζζεζε 

ηεο αιιειεπίδξαζεο πνιηηηζκνύ θαη πεξηβάιινληνο θαηαδεηθλύνληαο ηαπηόρξνλα ηελ 

πνηθηιόηεηα, κέζα αθξηβώο από ηα δηαθνξεηηθά παξαδείγκαηα. 

 

 

ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ: ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟ ΟΜΟΓΔΝΔΙΑΚΟ 

ΥΟΛΔΙΟ ΣΗ «ΑΜΠΔΣΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΚΑΨΡΟΤ» 
Ωο παξάδεηγκα ηέηνηαο δξάζεο κπνξεί ελδεηθηηθά λα αλαθεξζεί ην πξόγξακκα 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Ακπεηείνπ Σρνιήο Καΐξνπ κε ηίηιν «Μεζνγεηαθά 



 

 

νηθνζπζηήκαηα: ην παξάδεηγκα Διιάδαο θαη Αηγύπηνπ»
3
 ηνλ Απξίιην ηνπ 2012. 

Σθνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο ήηαλ λα γλσξίζνπλ  νη καζεηέο κε κεζόδνπο 

βησκαηηθήο θαη νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο έλα κεζνγεηαθό νηθνζύζηεκα. Να 

εθηηκήζνπλ, ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία,  ηελ αμία ηεο δηαηήξεζεο 

ηεο βηνπνηθηιόηεηάο ηνπ, θαηαγξάθνληαο ηηο επηπηώζεηο πνπ έρνπλ ζε έλα ηέηνην 

νηθνζύζηεκα νη ππξθαγηέο. Να αλαγλσξίζνπλ ηηο δηαρξνληθέο κεηαβνιέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο αιιά θαη ησλ αμηώλ θαη ζηάζεσλ ησλ θνηλσληώλ απέλαληί ηνπ ζε έλα 

ηδηαηηέξνπ θπζηθνύ θάιινπο θαη πνιηηηζηηθήο αμίαο ηόπν, όπσο ε Αξραία Οιπκπία. Ο 

καθξνπξόζεζκνο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε δηάδνζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο, όπσο απηή εθαξκόδεηαη ζηε ρώξα καο, πέξα από ηα ζύλνξά καο κε 

αξρή ην νκνγελεηαθό ζρνιείν ηεο Αηγύπηνπ. 
 

ηοσοθεζία 

Η Ακπέηεηνο Σρνιή Καΐξνπ επηιέρζεθε γη’ απηό ην ζθνπό, ιόγσ ηεο εύθνιεο 

πξόζβαζεο ζηελ Διιάδα θαη ηεο θεληξηθήο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο ζηα ειιεληθά 

ζρνιεία ησλ αξαβόθσλσλ ρσξώλ. Η ηζηνξηθή θαη αδηάθνπε ζρέζε Διιάδαο -

Αηγύπηνπ αλά ηνπο αηώλεο, πνπ επηβεβαηώλνληαη από ηηο αλαθνξέο ηνπ Ηξνδόηνπ θαη 

ηνπ Δπξηπίδε, κέρξη θαη ηε ζεκεξηλή παξνπζία ηεο ειιεληθήο θνηλόηεηαο ζηελ 

Αίγππην, θαηέζηεζαλ πξόζθνξν ην έδαθνο γηα κηα ηέηνηα ζπλεξγαζία. 

 

Δπίζεο, ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηεο Αηγύπηνπ, ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, 

ε αζηηθή θαη γεσξγηθή ξύπαλζε ησλ πδάησλ, ε απώιεηα θαιιηεξγήζηκεο γεο, ε 

θαηαβύζηζε ηνπ Γέιηα εμαηηίαο ηνπ θξάγκαηνο ηνπ Αζνπάλ, ε εηζρώξεζε ηνπ λεξνύ 

ηεο ζάιαζζαο ζην Γέιηα, ε επέθηαζε ησλ πόιεσλ εηο βάξνο ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο, 

πξνζθέξνπλ πινύζην πιηθό γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο από ηα νκνγελεηαθά ζρνιεία ηεο Αηγύπηνπ, πνπ είλαη θαη ν ηειηθόο 

ζηόρνο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. 
 

Τλοποίηζη 

Οη έληεθα καζεηέο θαη νη δύν ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί ηεο Γ΄ Λπθείνπ ηνπ 

νκνγελεηαθνύ ζρνιείνπ ηνπ Καΐξνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παηδαγσγηθή δξάζε ηνπ ΚΠΔ 

Κξεζηέλσλ ύζηεξα από έγθξηζε ηεο δηεύζπλζεο ΣΔΠΔΓ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πελζήκεξεο δηακνλήο ηνπο, από 1
ε
 έσο 5

ε
 Απξηιίνπ 2012, είραλ 

ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα 

πεδία ηεο Αξραίαο Οιπκπίαο, ηεο ιίκλεο ηνπ Κατάθα, ζην εγθαηαιειεηκκέλν, 

ζεηζκόπιεθην ρσξηό Λαδηθό θαζώο θαη ζε εξγαζηήξην παξαζθεπήο παξαδνζηαθνύ 

ζαπνπληνύ από ειαηόιαδν. 

 

Αξιολόγηζη 

Από ηα θύιια αμηνιόγεζεο θαη από ηηο πξνθνξηθέο καξηπξίεο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ πξνθύπηεη όηη ηνπο εληππσζίαζαλ 

ηδηαίηεξα νη αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη ην θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαζώο θαη ε 

βησκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο παηδαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Δπηπιένλ ην πνζνηηθό 

θνκκάηη ηεο αμηνιόγεζεο ήηαλ πνιύ ηθαλνπνηεηηθό
4
. Όπσο δηαπηζηώζεθε, καζεηέο 

                                                
3  http://ilialive.gr/ελεκέξσζε/θνηλσλία/item/θπε-θξεζηέλσλ-ειιελν-αηγππηηαθή-εθπαηδεπηηθή-

ζπλεξγαζία.html, πξόζβαζε ζηηο 29 Σεπηεκβξίνπ 2012. 
4  Όινη νη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη ή πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο γλώζεηο 

πνπ απνθόκηζαλ θαη ην θιίκα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ΚΠΔ. Οη ζπλνδνί 
εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ όηη δηθαηώζεθαλ νη πξνζδνθίεο ηνπο από ην πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο 



 

 

θαη εθπαηδεπηηθνί είραλ ηελ επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή κε βησκαηηθέο 

παηδαγσγηθέο κεζόδνπο θαη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ζην πεδίν. Από ηελ άιιε πιεπξά 

ηα κέιε ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο ηνπ ΚΠΔ Κξεζηέλσλ είραλ ηε δπλαηόηεηα λα 

αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηεο ρώξαο 

δηαβίσζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη πώο απηά αιιειεπηδξνύλ κε πνιηηηζκηθνύο, 

θνηλσληθνύο θαη νηθνλνκηθνύο παξάγνληεο. Υπήξμε έηζη ε δπλαηόηεηα αληαιιαγήο 

εκπεηξηώλ από δύν δηαθνξεηηθά παξαδείγκαηα – Διιάδαο θαη Αηγύπηνπ – ζε κηα 

πξνζπάζεηα ζπγθξηηηθήο πξνζέγγηζεο δηαθνξεηηθώλ πξαθηηθώλ θαη αμηώλ, πνπ 

αθνξνύλ ηελ αιιειεπίδξαζε  πνιηηηζκνύ θαη πεξηβάιινληνο. 

Μεηά ηε ζεηηθή αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο από ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηεο Ακπεηείνπ Σρνιήο Καΐξνπ, ην ΚΠΔ Κξεζηέλσλ ζρεδηάδεη ηε 

ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2012-13 ζπλεξγαδόκελν κε 

νκνγελεηαθά ζρνιεία ηνπ Καλαδά. 

 

ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ: ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΡΑΗ ΜΔ 

ΣΙΣΛΟ «ENVIRONMENTAL EDUCATION CENTRES: SUPPORTING 

ACTIONS TOWARDS SUSTAINABILITY» 
Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ησλ δξάζεσλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ύζηεξα από πξόηαζε 

πνπ ππέβαιε κέζσ ηνπ Ιδξύκαηνο Κξαηηθώλ Υπνηξνθηώλ (ΙΚΥ), ην ΚΠΔ Κξεζηέλσλ 

πινπνίεζε πξόγξακκα Δπίζθεςεο Μειέηεο (Study Visit) ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο 

από ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζέκα : «Environmental education centres: 

supporting actions towards sustainability - Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: 

Υπνζηεξίδνληαο δξάζεηο γηα ηελ Αεηθνξία» (CEDEFOP, 2012). Η παξαπάλσ δξάζε, 

πνπ πξνηάζεθε ζηα πιαίζηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο «Education for active citizenship 

and sustainable development», θαη εγθξίζεθε από ην CEDEFOP (European Center for 

the Development of Vocational Training), πξαγκαηνπνηήζεθε από 1 έσο 5 Οθησβξίνπ 

2012 θαη απεπζπλόηαλ ζε:  

 δηεπζπληέο γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθώλ 

ηλζηηηνύησλ θαη νξγαληζκώλ 

 δηεπζπληέο επαγγεικαηηθώλ ζπκβνπιεπηηθώλ ζηαζκώλ 

 επηζεσξεηέο γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

 δηεπζπληέο ζρνιείσλ θαη εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηηθώλ 

 ζπκβνύινπο παηδαγσγηθήο θαη επηζηεκνληθήο θαζνδήγεζεο 

 εθπξνζώπνπο ηνπηθώλ, πεξηθεξεηαθώλ θαη εζληθώλ θνξέσλ 

 εξεπλεηέο 

 

ηοσοθεζία 

Σηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα ηηο 

ζεσξεηηθέο αξρέο θαη ηηο κεζνδνινγηθέο πξαθηηθέο ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο, όπσο απηή εθαξκόδεηαη ζηελ Διιάδα κέζα από ηελ πινπνίεζε 

πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ ζηελ Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα θαη 

Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαζώο θαη γηα ηνλ ηδηαίηεξν ξόιν ησλ Κέληξσλ 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε απηή. Δπηδίσμε ηεο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο θαηά 

ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο απηήο ήηαλ επίζεο ε επηθνηλσλία κε εθπξνζώπνπο 

αλάινγσλ θνξέσλ από άιιεο επξσπατθέο ρώξεο, κε ζηόρν ηελ αληαιιαγή απόςεσλ 

                                                                                                                                       
πνπ παξαθνινύζεζαλ θαη όηη απέθηεζαλ θίλεηξν ώζηε λα αζρνιεζνύλ κε πξνγξάκκαηα 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν ηνπο.    
 



 

 

θαη εκπεηξηώλ ζε αλαδήηεζε αμηώλ θαη πξαθηηθώλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο Αεηθνξίαο 

κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο.  

 

Τλοποίηζη 

Σην πξόγξακκα πήξαλ κέξνο 11 ζηειέρε εθπαίδεπζεο, εθπξνζσπώληαο 10 

επξσπατθέο ρώξεο (Αγγιία, Γαλία, Ιξιαλδία, Ιζπαλία, Ιηαιία, Μάιηα, Πνισλία, 

Σνπεδία, Τζερία θαη Φηλιαλδία). Οη ζπκκεηέρνληεο πξαγκαηνπνίεζαλ 

δξαζηεξηόηεηεο πεδίνπ ζε πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο (Κατάθαο, δξπνδάζνο Φνιόεο), 

ζε κλεκεία παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO (θπζηθό θαη αξραηνινγηθό ηνπίν 

Αξραίαο Οιπκπίαο θαη λαόο Δπηθνύξηνπ Απόιισλα), θαζώο θαη ζε παξαδνζηαθνύο 

νηθηζκνύο ηδηαίηεξνπ πεξηβαιινληηθνύ ελδηαθέξνληνο (νξεηλή θνηλόηεηα 

Αλδξίηζαηλαο), ηα νπνία απνηεινύλ πεδία πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΚΠΔ Κξεζηέλσλ γηα καζεηηθέο νκάδεο θαη 

ελήιηθεο επηκνξθνύκελνπο. Παξάιιεια ζπλάληεζαλ θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη επηζθέθζεθαλ ζρνιεία πνπ πινπνηνύλ πξνγξάκκαηα 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Τα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο ηνπο θαηαγξάθεθαλ 

ζε ζπιινγηθή αλαθνξά (group report), ε νπνία θαηαηέζεθε ζηνλ Δπξσπατθό 

νξγαληζκό CEDEFOP, πνπ ζπληνλίδεη ηηο Δπηζθέςεηο Μειέηεο. 

 

 
Από ηε δξάζε «Environmental education centres: supporting actions towards sustainability- 

Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο : Υπνζηεξίδνληαο δξάζεηο γηα ηελ Αεηθνξία», πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ππό ηελ αηγίδα ηνπ Δπξσπατθνύ νξγαληζκνύ CEDEFOP. 

 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ ην ζαπκαζκό ηνπο γηα ην θπζηθό πινύην ηεο 

πεξηνρήο, ηε ζεκαληηθή πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά θαη ζεώξεζαλ ηδηαίηεξα αμηόινγε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηε ρώξα καο. Από ηα πξνγξάκκαηα 

πνπ παξαθνινύζεζαλ, ζεκείσζαλ κε ελδηαθέξνλ ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε 

(integrated approach) ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ζύλδεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηιόηεηα σο 



 

 

πξναπαηηνύκελν γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε. Δπηπιένλ, ζηειέρε εθπαίδεπζεο από 

ζθαλδηλαβηθέο ρώξεο, πνπ ζεσξνύληαη πεξηζζόηεξν πξνεγκέλεο ζε εθπαηδεπηηθά 

ζέκαηα, δήισζαλ θαη’ ηδίαλ (θάηη πνπ θαηαγξάθεθε θαη ζηα θύιια αμηνιόγεζεο) όηη 

ζα ηνπο ελδηέθεξε λα εμαρζεί ζηηο ρώξεο ηνπο ην ειιεληθό κνληέιν ιεηηνπξγίαο ησλ 

Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 

Αξιολόγηζη 

Όζνλ αθνξά ην πνζνηηθό θνκκάηη ηεο αμηνιόγεζεο, ήηαλ εμνινθιήξνπ ζεηηθό. 

Από ηνπο έληεθα ζπκκεηέρνληεο, νη δέθα δήισζαλ πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη (ν κέγηζηνο 

βαζκόο ηθαλνπνίεζεο πνπ ππήξρε ζην θύιιν αμηνιόγεζεο), ελώ ν έλαο δήισζε  

απιώο ηθαλνπνηεκέλνο. Γέθα από ηνπο έληεθα επίζεο δήισζαλ όηη νη γλώζεηο θαη νη 

εκπεηξίεο πνπ απνθόκηζαλ από ηελ Δπίζθεςε Μειέηεο ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα 

ην επάγγεικά ηνπο θαη ζα πξνζπαζήζνπλ λα ηα κεηαθέξνπλ ζηνλ εξγαζηαθό ηνπο 

ρώξν.  

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
Η ζπλεξγαζία ηόζν κε ηα νκνγελεηαθά ζρνιεία όζν θαη κε ηα ζηειέρε 

εθπαίδεπζεο από ην εμσηεξηθό – κέζα από ηελ αληαιιαγή γλώζεσλ θαη εκπεηξηώλ 

εληόο θαη εθηόο ηνπ επίζεκνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηώλ – βνήζεζαλ αξρηθά ζηελ 

πξόζιεςε από έλα πνιπεζληθό αθξναηήξην ηεο ειιεληθήο πξαθηηθήο ζηα πιαίζηα ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ ελδπλάκσζαλ ηελ αμία ηεο πνηθηιόηεηαο 

θαη πνιπκνξθίαο ζεζκώλ, αξρώλ θαη πξαθηηθώλ κηαο εθπαηδεπηηθήο πξνζπάζεηαο 

ζηελ ππεξεζία ηεο Αεηθνξίαο. Τέινο θαηέδεημαλ πσο παξά ηηο δηαθνξεηηθέο, αλά 

ρώξα, ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, ε δηαζύλδεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ κε ηηο πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο είλαη ηζρπξή 

(δηαρξνληθή  θαη ζπγρξνληθή) θαη ε αλίρλεπζή ηεο ραξαθηεξίδεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

αλαδήηεζε θαη πηνζέηεζε εθείλσλ ησλ πξαθηηθώλ θαη αμηώλ πνπ ζα ππεξεηήζνπλ ηνλ 

αξρηθό ζθνπό, απηόλ ηεο Αεηθνξίαο.  
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