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Αναστασία Γιαννοπούλου 
 

Γιατί μάνα Γη δεν είσαι ατελείωτη? 

Γιατί δε δίνεις απλόχερα ότι και όσα 

σου ζητάμε? 

Κακομαθημένα παιδιά σου εμείς 

πιστέψαμε στο κέρας της Αμάλθειας 

που, όμως ήταν ένα χοντροκομμένο ψέμα 

και αποδιωχτήκαμε με πύρινη ρομφαία 

από τον Παράδεισο των απολαύσεων χωρίς μέτρο. 

Παραβλέποντας την ανθρώπινη ουσία μας, 

αμαρτήσαμε... 

Υβριστές της αρμονίας, ανίδεοι και άξεστοι, 

ξεχάσαμε το πολυτιμότερο: την ισορροπία. 

*Οι στίχοι της εισαγωγής είναι από το βιβλίο του Α. Γεωργόπουλου: «Γη ένας μικρός 

και εύθραυστος Πλανήτης» 
 
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σ’ένα «ανοικτό» σχολείο στην κοινωνία, δεν δίνει 
στείρες γνώσεις στους εκπαιδευόμενους, αλλά αναπτύσσει τη δημιουργική 
πρωτοβουλία, ευαισθητοποιεί σε κοινωνικά θέματα, διερευνά τις λειτουργίες και 
τις σχέσεις ανθρώπου, κοινωνίας, φύσης και αποτελεί βασικό παράγοντα 
επαναδιαμόρφωσης κοινωνικών στάσεων και αξιών μέσα από καινοτόμες 
παιδαγωγικές πρακτικές.   
Ειδικά σε ενήλικες, μιας ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας, είναι ενδεδειγμένη γιατί 
πέραν των γνώσεων, δίνει την δυνατότητα ν αποκτήσουν κοινωνικές αξίες και 
αισθήματα ευθύνης, για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και να 
διαμορφώσουν μιαν ηθική και έναν κώδικα συμπεριφοράς που βασίζεται στο 
σεβασμό προς τη φύση και το κοινωνικό σύνολο.  
 
 
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ενταγμένη στο 
ωρολόγιο πρόγραμμα. Αυτό από μόνο του αποτελεί μια πολύ σημαντική διαφορά 
των ΣΔΕ από το Σχολείο πρώτης ευκαιρίας. 
 
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, καινοτόμος και ριζοσπαστική, είναι εφοδιασμένη με 
παιδαγωγικά εργαλεία που επιτρέπουν την πραγμάτωση των στόχων των ΣΔΕ. Είναι 
εύκολο και εφικτό να υλοποιηθεί στα ΣΔΕ, καθώς εντάσσεται πλήρως στη λογική 
τους και ενισχύει την εκπαιδευτική προσέγγιση που επιχειρούν να προωθήσουν. 
 

- Η γνώση δεν παρέχεται σε τυπική μορφή από τον εκπαιδευτή, ούτε με 
σχολικά εγχειρίδια, αλλά προκύπτει από τη διαδικασία της συλλογικής 
κριτικής διερεύνησης συγκεκριμένων ζητημάτων. 



- Οικοδομεί ενεργητικά τις νέες γνώσεις πάνω στις υφιστάμενες γνωστικές 
δομές. 

- Χρησιμοποιεί ολιστικές διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες. 
- Ο σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών χαρακτηρίζεται από ευελιξία, με 

το περιεχόμενο να αναδεικνύεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος και 
να είναι ανάλογο με τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων. 

- Στηρίζεται σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις, ενισχύεται από άλλους 
γραμματισμούς τους οποίους ενισχύει με τη σειρά της. 

 
 
 
 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 και την τοποθέτησή μου στο Σχολείο, 
αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη ο τρόπος που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι 
την ΠΕ. 
 

- Υπάρχει ενδιαφέρον, προβληματισμός, διάθεση για συμμετοχή στη δημόσια 
ζωή και ανάληψη των ευθυνών τους σε θέματα που αφορούν τόσο στο 
φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον. 

 
- Αυτό που θεωρώ πολύ σημαντικό και που είναι και η ουσία της ΠΕ, είναι η 

αλλαγή «στάσης» σε όλα τα επίπεδα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
των περιβαλλοντικών προβλημάτων.  
Σε ποιο βαθμό επιτυγχάνεται αυτή η διαφοροποίηση, δεν μπορεί να 
αξιολογηθεί επαρκώς και αποτελεί ένα στόχο για μελλοντική έρευνα. Από τις 
αξιολογήσεις όμως των προγραμμάτων προκύπτει ότι η ΠΕ, συμβάλλει στην 
διαμόρφωση πολιτών με κριτική στάση απέναντι στο υπάρχον status quo και 
πιο ενεργητική συμμετοχή στα κοινά. 

 
Δεν αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερα προβλήματα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.  
 
Φροντίσαμε για την εναρμόνιση του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών : 
 
- με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τα χαρακτηριστικά και τις 
εμπειρίες των εκπαιδευομένων. 
 
 - με το κοινωνικο-οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευομένων και το 
ρυθμό με τον οποίο μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
 
-με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη φυσιογνωμία του χώρου και την αξιοποίηση 
διεπιστημονικών προεκτάσεων στη μελέτη των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων  
 

 

 

 



 

Βάζαμε τα εξής ερωτηματικά σε κάθε περιβαλλοντικό θέμα που διαχειριστήκαμε : 
 
1. Τι σημαίνει για εμένα, για εμάς ή τους άλλους; 
 
2. Ποιες είναι οι συνέπειες αν συνεχίσουμε με αυτόν  τον τρόπο; 
 
3. Αν ενεργούσαμε διαφορετικά πως θα ενεργούσαμε; 
 
4. Πως μεταφράζονται οι αξίες μας σε  αποτελεσματική δράση, και κατά πόσον 
 είμαστε έτοιμοι να τις αλλάξουμε; 
 
Ασχοληθήκαμε με βασικές περιβαλλοντικές έννοιες και τα  Παγκόσμια 
Περιβαλλοντικά Προβλήματα (φαινόμενο Θερμοκηπίου, Τρύπα του Οζοντος κλπ), τη 
Διατροφή (γενετικά τροποποιημένα, βιολογικά κλπ),  τα Ζώα που κινδυνεύουν από 
εξαφάνιση. Και με θέματα που άπτονταν της επικαιρότητας όπως η επέτειος του 
Τσερνομπίλ ή το Δημοψήφισμα για το νερό κλπ. 
 
 
Το χαμόγελο, η υπερηφάνεια, η χαρά και η αισιοδοξία που αισθανθήκαμε μέσα από 

τις δραστηριότητες μας είναι ένα από τα ζητούμενα.  

Ευχαριστώ τους μαθητές μου γι αυτήν την πολύτιμη εμπειρία που έδωσε σε όλους 

μας …..ΑΝΑΣΑ κι ΕΛΠΙΔΑ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


