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                                                    ΔΗΑΓΧΓΖ 

   Σν δήηεκα πνπ αθνξά ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία ζρεηίδεηαη κε ηε κειέηε 

εθδνρψλ πνπ πηνζεηεζήθαλ απφ ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ εθπαίδεπζε 

γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε κε ζηφρν ηελ νηθνινγηθή θαη πνιηηηθή επαηζζεηνπνίεζή 

ηνπ  

   Σν ζέκα επηιέρζεθε έρνληαο σο έξεηζκα ηε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζεσξεηηθψλ 

πιαηζίσλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε φζν θαη ηελ εθπαίδεπζε 

γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, ε νπνία δηαθνξνπνίεζε έρεη ηε βάζε ηεο ζηηο απαηηήζεηο 

γηα κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή θαη γηα απφδνζε απηαμίαο ζηε θχζε. Παξφηη ηα θπξίαξρα 

ζεσξεηηθά κνληέια πνπ είραλ ζαλ θέληξν ηνλ άλζξσπν ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ ελ 

κέξεη ηε βάζε γηα ηηο δχν κνξθέο εθπαίδεπζεο ππάξρεη κηα μεθάζαξε ζηξνθή ζε 

πεξηζζφηεξν νηθνζπζηεκηθέο εθδνρέο. Όζνλ αθνξά ηε δεκφζηα ζπκκεηνρή επηιέγεηαη 

λα ζρνιηαζηεί εθείλν ην πιαίζην πνπ ζεσξήζεθε φηη εμ αηηίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ  

ηνπ ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο. 

   θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε αλαθάιπςε ησλ λέσλ πξνηάζεσλ πνπ επηζπκνχλ λα 

θάλνπλ νη λέεο εθδνρέο θαζψο θαη ε εζηθή πιαηθφξκα πνπ ηηο δηαηξέρεη θαη θαηά 

πφζν ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο νηθνινγηθήο επαηζζεζίαο ηνπ πνιίηε θαζψο θαη 

ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ηε βειηίσζε ηεο ελεξγνχ δξάζεο ηνπ. 

   Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ηα εμήο: 

1. Πσο ην πέξαζκα απφ ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε ζπκβάιιεη ζηελ κεγαιχηεξε εκπινθή θαη επαηζζεηνπνίεζε. 



 

2. Γηαηί  ν ζπλδπαζκφο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία κε ηελ εθπαίδεπζε γηα 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ. 

3.  Πνηα είλαη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαηξέρνπλ ηε ζπκκεηνρή 

ησλ πνιηηψλ γηα λα βειηηψλεηαη πνηνηηθά ε δεκνθξαηία. 

  Ο βαζηθφο κεζνδνινγηθφο άμνλαο είλαη ε πεξηγξαθηθή κέζνδνο. Σν θχξην εξγαιείν 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ δηαθνξεηηθψλ θεηκέλσλ 

ζρεηηθψλ κε ηα δεηήκαηα πνπ απαηηνχλ δηεξεχλεζε. Η έξεπλα ζηεξίρζεθε ζε 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ζε επίζεκα έγγξαθα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο 

UNESCO θαη ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο ζρεηηθνχο κε ηηο δχν κνξθέο εθπαίδεπζεο θαη κε 

ην επηιεγκέλν πιαίζην δεκφζηαο ζπκκεηνρήο. 

   Η έξεπλα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ, κε βάζε 

ηηο αξρέο ηεο Αεηθνξίαο ζπλδξάκεη ζηε βειηίσζε θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, ν 

νπνίνο απνθηά πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο λέεο 

πξνθιήζεηο θαη λα γίλεη ζπλδπακνξθσηήο ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ φια ηα 

πεξηβάιινληα, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πεξηβαιινληηθφ.  Δπίζεο ζε επίπεδν πιαηζίνπ 

ζπκκεηνρήο θαη πην  ζπγθεθξηκέλα, ηερληθψλ ζπκκεηνρήο, πξνθξίλνληαη εθείλεο πνπ 

ελεξγνπνηνχλ ζην κέγηζην  ηδηφηεηεο φπσο ε ζπκπεξίιεςε, ν ιατθφο έιεγρνο, ε 

δηθαηνζχλε, ε δηαθάλεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε κεηαβηβαζηκφηεηα. Σν αλαθεξφκελν 

πιαίζην κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα πξνο δηακφξθσζε  ζπλερέο απφ  ελήιηθεο, πνπ 

έρνπλ εθπαηδεπηεί κέζα ζηα δεκνθξαηηθά πεξηβάιινληα  ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Δλεξγνχ 

Πνιίηε.  

 



 

  

ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 

Α.ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

1.ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

   Η πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο δπλακηθά ζηα ηππηθά 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ην 1992 πεξίπνπ φηαλ θαη δηεμάγεηαη ε δηάζθεςε ηνπ Ρίν. 

Σα γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηελ νπηηθή ηεο πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο δηαρξνληθά είλαη ηα παξαθάησ1: 

 Σν 1972 κε ηε Γηαθήξπμε ηεο ηνθρφικεο, αλαγλσξίδεηαη πσο ε 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα παίμεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε 

δεκηνπξγία πνιηηψλ πνπ ζα πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ, έρνληαο σο 

θίλεηξν ηελ βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ γηα  λα σθειεζεί ν 

άλζξσπνο. 

 Σν 1975 ζην Βειηγξάδη ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ην πσο απηφ ζα 

πξαγκαησζεί κέζσ ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. 

 Σν 1977 ζηε ζπλδηάζθεςε ηεο Σηθιίδαο, δηεπξχλεηαη ην πιαίζην 

εθαξκνγήο πξνο δχν θαηεπζχλζεηο, έηζη ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ φιεο νη 

ειηθίεο θαη λα ελεξγνπνηεζνχλ ηφζν ηα άηππα φζν θαη ηα ηππηθά 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. 

 ην πλέδξην ηεο Μφζραο γίλεηαη έλαο απνινγηζκφο γηα ηα κέρξη ηνχδε 

επηηεπρζέληα ιακβάλνληαο ππφςε φρη κφλν ηα απνηειέζκαηα ηεο 



 

Δθπαίδεπζεο αιιά θαη ηεο Δπηκφξθσζεο πνπ δηελεξγείηαη ηε δεθαεηία ηνπ 

1990. 

 ην Ρίν ληε Σδαλέηξν πξαγκαηνπνηείηαη  ζπλδηάζθεςε θνξπθήο, φπνπ ζην 

θεθάιαην 36 ηεο Αηδέληαο 21 δηαηππψλεηαη θαη ε νπζηαζηηθή δηαθνξά ζε 

ζρέζε κε ηε δηαηχπσζε ηεο ζπλδηάζθεςεο ηεο Σηθιίδαο, ε νπνία 

ζπλίζηαηαη ζην φηη δίπια ζηνλ φξν «πεξηβάιινλ’ κπαίλεη θαη ν φξνο 

«αλάπηπμε». 

 

 Σέινο ζηε Θεζζαινλίθε ην 1997, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ ηεο 

UNESCO κε ζέκα: « Δθπαίδεπζε θαη Δπίγλσζε ηεο Κνηλήο Γλψκεο γηα 

ηελ Αεηθνξία», νη ζπκκεηέρνληεο εθθξάδνπλ ηε δηαπίζησζε φηη ην 

πεξηβάιινλ έρεη επηβαξπλζεί ππέξκεηξα θαη φηη νη θνηλσληθέο αιιαγέο 

είλαη επηβεβιεκέλεο.2 Σν θείκελν πνπ δηαηππψλεηαη πεξηέρεη δεηήκαηα 

φπσο: ε θηψρεηα, ε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε 

βηνκεραληθή παξαγσγή θαη ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο γεσξγίαο, ην έιιεηκκα 

ηεο δεκνθξαηίαο ζε ζχλδεζε κε ηελ θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ, φπσο 

θαη ε ζεκαζία θαζψο ην κεηξήζηκν ηεο έλλνηαο αλάπηπμε.3 

 

 Σν 2002 ζην Γηνράλεζκπνπξγθ δηεξεπλάηαη ε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα 

ζηε θηψρεηα, ην πεξηβάιινλ θαη ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο θαηαιήγνπλ πσο ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ φπσο ε κείσζε ηεο θηψρεηαο, ν 

ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο αιφγηζηεο ρξήζεο 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Δθεί ε γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΗΔ νξίδεη ηε 



 

δεθαεηία 2005-2014 «Γεθαεηία ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε» θαη έλα ρξφλν αξγφηεξα νη επξσπαίνη ππνπξγνί νηθνλνκηθψλ 

Τηνζεηνχλ ηελ αληίζηνηρε Έθζεζε γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν 

αλάπηπμε ηεο UNECE ε νπνία ην 2005 πξνηξέπεη ηα κέιε ηεο λα 

ελζσκαηψζνπλ ηελ παξαπάλσ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία ηφζν ζηελ 

ηππηθή φζν θαη ζηελ άηππε εθπαίδεπζε ηνπο.4 

 

2. Ζ ΥΔΖ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔ ΣΖΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΔΗΦΟΡΗΑ 

   Απφ ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή πνπ πξνεγήζεθε γίλεηαη εκθαλέο πσο ε Δθπαίδεπζε 

γηα ηελ Αεηθνξία είλαη κέξνο ηνπ θηλήκαηνο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε 

δηαθνξνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Η πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε είρε ζηα πξψηα ηεο 

βήκαηα ζαλ ζηφρν ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνέθππηαλ σο απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. 

   ε δεχηεξν επίπεδν ε Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

απφθηεζε ζηάζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζεξαπεπηηθά θαη πξνο ηε θαηεχζπλζε ηεο 

επίιπζεο ησλ πξνθαινχκελσλ πεξηβαιινληηθψλ επηβαξχλζεσλ.  

 Σύκθσλα κε ηε ζέζε απηή ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζεξάπεπε θπξίσο ην θπζηθό 

πεξηβάιινλ θαη ζα ζπλερίζεη λα ην πξάηηεη, ζην πιαίζην όκσο ηνπ επξύηεξνπ πεδίνπ ηεο 

αεηθνξίαο, ζπλεπηθνπξνύκελε από άιιεο κνξθέο εθπαίδεπζεο πνπ ππάξρνπλ ήδε ζηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. ( Ληαξάθνπ-Φινγαΐηε, 2007, 37) 

   Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε Δθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία ζεσξεί ην πεξηβάιινλ, ηελ 

νηθνλνκία, θαη ηελ θνηλσλία σο ηξείο απνιχησο αιιειεμαξηψκελεο έλλνηεο ζηελ 



 

θαζεκία απφ ηηο νπνίεο απνδίδεηαη ίζε αμία.5  ηε Γηάζθεςε Κνξπθήο ζην Ρίν κπαίλεη 

θαη ε έλλνηα ηεο αλάπηπμεο δίπια ζε απηή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αλαπφθεπθηα νη 

ζπκκεηέρνληεο εζηηάδνπλ θαη ζηε ζεκαληηθφηεηα ησλ δξάζεηο ησλ θνηλσληψλ. 

Δγθαηαιείπεηαη θαηά ζπλέπεηα ν απνιηηηθφο θαη λαηνπξαιηζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη δίλεηαη έκθαζε ζηελ ηαπηφρξνλε θαιιηέξγεηα 

εθείλσλ ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα έρνπλ ελεξγφ 

δξάζε θαη ζπκκεηνρή. ε απηφ ην ζεκείν γελληέηαη ε αλάγθε λα ιάβνπκε ππφςε κηα 

έλλνηα αθφκα,  απηή ηεο δεκνθξαηίαο, ε νπνία θαίλεηαη λα παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν 

ζην πσο φπνηα εθπαίδεπζε έρεη πξνεγεζεί κπνξεί λα δηακνξθψζεη κέζσ ησλ δξάζεσλ 

πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθά πεξηβάιινληα. 

..ε απμαλόκελε πξνζνρή ζηελ αεηθνξία έδσζε ηελ επθαηξία γηα έλα λέν μεθίλεκα θαη 

θάηη πνπ ειπίδνπκε όηη ζα είλαη κηα παξνδηθή θάζε ζηελ ζπλερή αλάπηπμε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Σηε ζπλέρεηα, ε αεηθνξία ζα ζπλαληήζεη ηε δεκνθξαηία 

σο έλλνηα ηελ νπνία νη εθπαηδεπόκελνη αξρίδνπλ λα θαηαζθεπάδνπλ ζην πιαίζην 

ζπλεθηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο ζπλνιηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ ηδηόηεηα ηνπ 

πνιίηε.(Huckle ζηηο Ληαξάθνπ-Φινγαΐηε 2007, 44) 

   ηε Γηάζθεςε ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ ζίγνληαη ζέκαηα ηα νπνία άπηνληαη 

πεξηζζφηεξσλ πηπρψλ απφ ηελ κία, απηή ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 

αθνξνχζε ηελ Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε κέρξη ηφηε. Έηζη ζχκθσλα κε ην θείκελν 

ηεο UNESCO (2005, 10-14) θαηαλννχκε ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο.  

Η πξψηε αθνξά ηελ θνηλσλία γηα ηελ νπνία πξέπεη λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο ψζηε λα 

έρεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα δεκνθξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο: δπλαηφηεηα 

δεκνθξαηηθήο εθινγήο θπβεξλήζεσλ, ειεχζεξεο έθθξαζεο ηεο γλψκεο θαη κέζσ ηεο 

ζπκκεηνρήο δηακφξθσζεο θνηλψλ ηφπσλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο.   



 

Η δεχηεξε έρεη ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνηξνπή λα ζπλδεζνχλ νη 

αλζξψπηλεο απνθάζεηο, ζε θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, κε ην αλ είλαη 

επηβαξπληηθέο θαη αλ ε εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ είλαη ιεζηξηθή ζε ζρέζε 

κε ηηο κειινληηθέο γεληέο. 

Σέινο ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκία, λα ππάξρνπλ φξηα ζε αηνκηθφ επίπεδν ζε ζρέζε κε 

ηελ θαηαλάισζε, φπνπ ν θαζέλαο απφ καο ζα πξέπεη λα είλαη λα είλαη εθπαηδεπκέλνο 

ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηεί πφζν νη δηθέο ηνπ ζηάζεηο επηβαξχλνπλ ην θνηλσληθφ θαη 

νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη, αθαηξψληαο έηζη δπλαηφηεηεο θαη πφξνπο απφ ηηο επφκελεο 

γεληέο. Η κε ζπλεηδεηή θαηαλάισζε δεκηνπξγεί ζην παξφλ αιιά θαη κειινληηθά 

ζπλζήθεο γηα λα δηακνξθψλεηαη πεξηβάιινλ θνηλσληθήο αδηθίαο. 

  ηελ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ζηελ 

Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ζπλδξάκνπλ νη   αξρέο πνπ ηηο δηέπνπλ. 

ην ζπλέδξην ηεο Σηθιίδαο ην 1977 δηαηππψλνληαη νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε νη ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα: 

 δηηηή αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο. Φπζηθφ-Γνκεκέλν 

 δηα βίνπ εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ 

 πηνζέηεζε ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ψζηε λα ζπλδξάκεη ην ζχλνιν 

ησλ επηζηεκψλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επηβαξχλνπλ ην 

πεξηβάιινλ 

 ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα αθνξνχλ ην άκεζν πεξηβάιινλ καο αιιά θαη 

ην δηεπξπκέλν πνπ ρσξηθά αξρίδεη απφ ηα φξηα κηαο ρψξαο θαη εθηείλεηαη 

δηεζλψο. 



 

 ην πεξηβάιινλ είλαη φκνξθν θαη ζα πξέπεη λα ην αληηιακβαλφκαζηε σο θάηη 

ζαπκαζηφ. (UNESCO, 1977 ζηνλ Παξαζθεπφπνπιν 2009, 25) 

Αληίζηνηρα νη αξρέο πνπ αθνξνχλ ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ιακβάλνπλ ζεκαληηθά  

ππφςε ηνπο ηηο ηνπηθέο γλψζεηο, θνπιηνχξα  θαη πνιηηηζκφ θαη αθνξνχλ ηα  

παξαθάησ: 

 απνδνρή ηνπ γεγνλφηνο φηη ε αλζξψπηλε εκπεηξία δηακνξθψλεηαη απφ 

πνιιαπιά θπζηθά θνηλσληθνπνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα. 

 απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο σο κέξνπο ηεο αλεθηηθφηεηαο θαη θαη΄ 

επέθηαζε ηνπ ζεβαζκνχ πνπ νθείινπκε ν έλαο ζηνλ άιιν. 

 έκθαζε  ζηνλ αλνηρηφ δηάινγν κε αληίζηνηρε έκθαζε ζηελ απνδνρή ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ φπσο θαη αλ απηφ πξνζδηνξίδεηαη ή γίλεηαη αληηιεπηφ. 

 ζεβαζκφ  ζηελ ηνπηθή γλψζε, πνιηηηζκφ, θαη ησλ ήδε δηακνξθσκέλσλ 

κνληέισλ επηθνηλσλίαο. (UNESCO, 2005 ζηηο Ληαξάθνπ-Φινγαΐηε 2007, 65) 

 

3. Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΣΤΠΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΣΤΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

   Απφ ηελ αλάιπζε πνπ έρεη πξνεγεζεί πξνθχπηεη φηη ν ηξφπνο κάζεζεο πνπ αθνξά 

ηελ ζχγρξνλε ηάζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε 

δειαδή,  δηαθνξνπνηεί ηελ βαζηθή παξαδνρή ηεο νιηζηηθήο δηεξεχλεζεο  θπξίσο σο 

πξνο ην εχξνο θαη ηηο ζπληζηακέλεο πνπ ηψξα πηα ιακβάλνληαη ππφςε. 

Έηζη ην πιαίζην πνπ νξίδεηαη απφ ηελ έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη πεξηνξηζκέλν ζε 

ζρέζε κε ηελ επξχηεηα  ηεο παξαπάλσ παξαδνρήο. Δίλαη πξνηηκφηεξνο φ φξνο 

κάζεζε πνπ εκπεξηέρεη φινπο ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο καζαίλνπκε.  



 

 3.1 ΣΤΠΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

   Όζνλ αθνξά ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε θαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα δελ εμεηάδνληαη απιά σο θπζηθά θαηλφκελα 

αιιά θαη σο θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα. χκθσλα κε ηνπο Hopkins θαη Keown  

απηή ε κάζεζε απαηηεί δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε έηζη ψζηε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξα επηζηεκνληθά πεδία λα ζπλδξάκνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο επξχηεηαο ηεο 

έλλνηαο ηεο αεηθνξίαο. Δπίζεο αλ πξφθεηηαη θάπνηνο λα αληηιεθζεί θαη λα 

αληηκεησπίζεη θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα ζα πξέπεη λα έρεη αλαπηχμεη 

ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. ηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ θαιιηεξγεί ε ΔΑΑ 

πεξηιακβάλνληαη ε δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ζθέςε, ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

κε ηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν, ε ζπζηεκηθή ζθέςε, ε ηθαλφηεηα ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ λα πξνβιέπνπλ θαη λα πξνιακβάλνπλ θαηαζηάζεηο, ε ζπλεξγαζία , ε 

δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη αληηπαξαζέζεσλ, ε ιήςε απνθάζεσλ, ε επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη ε θαηάιιειε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ( Ληαξάθνπ-Φινγαΐηε, 

2007, 71). 

   Δίλαη ζεκαληηθφ ζε απηφ ην ζεκείν λα επηζεκάλνπκε πσο ε έλλνηα ηεο αεηθνξίαο 

είλαη ξεπζηή άξα ηε ζπλδηακνξθψλνπλ νη εθάζηνηε θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο. 

Γελ είλαη κε άιια ιφγηα έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηειηθφο ζηφρνο ηνλ νπνίν ζέηνπκε θαη 

πξνζπαζνχκε λα επηηχρνπκε αιιά κία έλλνηα ππφ ζπλερή δηακφξθσζε εμ΄ αηηίαο ηεο 

ζπλερνχο αιιειεπίδξαζεο ηεο κε ηα πεξηβάιινληα ηα νπνία δηακνξθψλεη θαη κέζα 

ζηα νπνία θαη ε ίδηα επαλαπξνζδηνξίδεηαη.  

   Καηά ηνλ Παπαδεκεηξίνπ ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ελδηαθέξεη ε 

νηθνδφκεζε ελφο επξχηεξνπ ελλνηνινγηθνχ νηθνδνκήκαηνο πνπ εκπεξηέρεη πέξα απφ  

ηε γλψζε, αμίεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, ζθέςεηο θαη αηζζήκαηα. Πξφθεηηαη 



 

νπζηαζηηθά γηα ηε ζπγθξφηεζε ελφο πνιηηηζκηθνχ εμνπιηζκνχ ν νπνίνο θαζνξίδεη ηηο 

αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ γηα ηα θαηλφκελα θαη θαηά ζπλέπεηα ηε δξάζε ηνπο 

(Παπαδεκεηξίνπ, 2005 ζην Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε ηεο Κχπξνπ, 2010, 7) 

  3.2 ΑΣΤΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

   Έρνληαο ήδε αλαθέξεη φηη ε κάζεζε γηα ηελ Αεηθνξία ζπλερίδεηαη δηα Βίνπ, 

εηζάγνπκε ηελ έλλνηα ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο ε νπνία κπνξεί λα νξγαλψλεηαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο θνξείο. Καη  ελψ ε ηππηθή κάζεζε βηψλεηαη κέζα ζην πιαίζην πνπ 

νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην εθάζηνηε ζεζκνζεηεκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε άηππε 

κπνξεί λα νξγαλσζεί απφ ηα θξάηε, απφ ηνπηθνχο θνξείο, απφ κηθξφηεξεο νκάδεο 

θαζψο θαη απφ Με θπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο. Αληηιακβάλεηαη θάπνηνο ηνλ πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο αλ ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο αξρέο ηεο Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο νη νπνίεο ζπλνπηηθά δεηνχλ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο λα ιεηηνπξγήζνπλ κε εμσζηξέθεηα, δεκνθξαηηθή ζπλείδεζε, ζεβαζκφ ζηνλ 

ζπλάλζξσπν, ηελ ηνπηθή γλψζε θαη πνιηηηζκφ.  

  Η ρξήζε άηππσλ πεξηβαιιόλησλ παξέρεη επθαηξία γηα εζηίαζε ζηε κάζεζε σο ζύλνιν, 

καθξηά από ηνπο πεξηνξηζκνύο ελόο επίζεκνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ζρνιηθνύ 

θιίκαηνο (Γεσξγφπνπινο  2002, 51). 

 

4. ΠΧ Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΜΒΑΛΛΔΗ ΣΟΝ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΔΓΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 

  Καηά ηνλ ίδην ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε είλαη ε δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηνλ 

Πεξηβαιινληηθφ Δγγξακκαηηζκφ ηνπ αηφκνπ. 



 

  Ο Πεξηβαιινληηθόο Δγγξακκαηηζκόο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη σο αλαπηπμηαθή 

δηαδηθαζία παξά σο ην ηειηθό ζηάδην, είλαη κηα ζπλέρεηα γλώζεσλ, ζπκπεξηθνξώλ, 

θηλήηξσλ, ππνρξεώζεσλ θαη ηθαλνηήησλ γηα αηνκηθή θαη ζπιινγηθή πξνζπάζεηα κε 

ζθνπό ηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη απνηξνπή λέσλ 

(Παξαζθεπφπνπινο, 2009, 58). 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο νιηζηηθφηεηαο πνπ δηέπεη ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

θαη θαη΄ επέθηαζε θαη ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία, ν Πεξηβαιινληηθφο 

Δγγξακαηηζκφο σο δηαδηθαζία αθνινπζεί ηελ ίδηα αξρή,  άξα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πνιιαπιφηεηα. 

πλήζσο κηιάκε γηα ηξία επίπεδα γξακκαηηζκνχ: 

 ην επίπεδν ηνπ Λεηηνπξγηθνχ Πεξηβαιινληηθνχ Δγγξακκαηηζκνχ, ν νπνίνο 

ηαπηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ γλψζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ επηζηήκε. 

  ην επίπεδν ηνπ Κνηλσληθνχ Πεξηβαιινληηθνχ Δγγξακκαηηζκνχ, πνπ αθνξά 

ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ ηα νηθνζπζηήκαηα ζήκεξα, φπσο απηή έρεη 

δηαθνξνπνηεζεί απφ πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο παξεκβάζεηο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ παίξλνληαη ζην πιαίζην ηεο 

δηακφξθσζεο ησλ ηνπηθψλ, εζληθψλ θαη δηεζλψλ νηθνλνκηψλ. 

 ηέινο ην επίπεδν ηνπ Κξηηηθνχ Πεξηβαιινληηθνχ Δγγξακκαηηζκνχ, ην νπνίν 

έρεη σο πξναπαηηνχκελα ηα δχν πξνεγνχκελα επίπεδα,  κηαο θαη γηα λα 

κπνξέζεη ν εγγξακαηηδφκελνο λα εληνπίζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ 

ζηελ πηνζέηεζε ζηάζεσλ θαη δξάζεσλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ είλαη 

απαξαίηεην λα ηνπο θαηαλνεί ηφζν κε επηζηεκνληθφ φζν θαη κε εκπεηξηθφ 

ηξφπν. 



 

Σξία είλαη θαη ηα επίπεδα εθκάζεζεο: 

 ζην επίπεδν ηεο Πεξηβαιινληηθήο πλεηδεηνπνίεζεο θαηαλννχκε ζε βάζνο ηη 

είλαη απηφ πνπ πξαγκαηηθά επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ. Καη παξφιν πνπ δελ 

δηακνξθψλεη κφληκεο ζηάζεηο ζεσξείηαη φηη ζπκβάιιεη ζηελ βξαρπρξφληα 

εγξήγνξζε θαη δξάζε. 

 ην δεχηεξν αθνξά ηελ Πξνζσπηθή πκπεξηθνξά θαη γλψζε δειαδή αλάιεςε 

δξάζεσλ ζε αηνκηθφ επίπεδν πνπ ζπκβάινπλ αζξνηζηηθά ζηε 

θηινπεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά. Γηαθξίλεηαη ζε βξαρπρξφληα κε πην απιή 

αλάγλσζε ησλ αηηησδψλ ζρέζεσλ θαη καθξνρξφληα φπνπ ε ζπκπεξηθνξά 

ζεσξείηαη εκπεδσκέλε. 

 Σν ηξίην ραξαθηεξίδεηαη σο Πεξηβαιινληηθή Παηδεία, ζε απηφ ην επίπεδν 

αθνχ έρεη θαηαλνεζεί θαη ηνπνζεηεζεί ην πξφβιεκα ηφζν ζε θπζηθφ φζν θαη 

ζε θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην απνθαζίδεηαη ν ηξφπνο  εθαξκνγήο ησλ 

θξίζεσλ. Αλ θαηαθέξνπκε λα εθαξκφζνπκε θαη ην ηξίην επίπεδν ηφηε ζα 

επηηεπρζεί ε πξνζδνθψκελε κάζεζε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.7 

   Έρνληαο θάπνηνο  θαιχςεη θαη ην ηξίην επίπεδν κπνξεί λα ζεσξεζεί  

Πεξηβαιινληηθά Δγγξάκκαηνο. Παξφια απηά ε κέρξη ηψξα έξεπλα έρεη δείμεη φηη 

κφλν ζε έλα κηθξφ βαζκφ έρνπκε αγγίμεη ηα δεηήκαηα ηνπ δεχηεξνπ επηπέδνπ θαη 

είκαζηε καθξάλ απηψλ πνπ ζίγεη ην ηξίην. 

   ε έξεπλα πνπ έρεη δηεμαρζεί απφ ηνπο Γηθαηάθν Γεκήηξην θαη θνχιιν Μηραήι ην 

2009 κε καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα αλάινγεο 

κειέηεο ηνπο ην 2008 κε καζεηέο Λπθείνπ ηα απνηειέζκαηα ζε επίπεδν ζηάζεσλ ζε 

ζχγθξηζε κε πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα.  



 

  Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ηνπ Γπκλαζίνπ ζηα Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο Αλαδείρζεθε ζε παξάγνληα πνπ ελίζρπζε ηελ πεξηγξαθόκελε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο θάηη ην νπνίν δελ πξνέθπςε ζε αλάινγε έξεπλα γηα ηνπο καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ 

Λπθείνπ. Η αίζζεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο πξνζσπηθήο πξάμεο καζεηώλ ηνπ 

Γπκλαζίνπ δελ εληζρύζεθε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε Π.Π.Δ. αληίζεηα ε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηώλ ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ Λπθείνπ ζε Π.Π.Δ. βξέζεθε όηη ελίζρπζε ηελ αίζζεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο πξάμεο (Γηθαηάθνο &Σθνύινο, 2008) θαη 

παξάιιεια θάλεθε λα απνηειεί ηδαληθό πεδίν ηεο εθδήισζεο ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο λα 

ρεηξαθεηεζνύλ θαη λα αλεμαξηεηνπνηεζνύλ. 

Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηε παξαπάλσ έξεπλα είλαη φηη 

ζηα πξνγξάκκαηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ζηα Γπκλάζηα  είραλ κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηάρπζε ησλ αξρψλ θαη ησλ αμηψλ ηεο Αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο(Γηθαηάθνο & θνχιινο, 2008). 

   Απφξξνηα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηβαιινληηθά 

εγγξακκαηηζκέλνη  άλζξσπνη. Καη΄  αξράο νη δάζθαινη πνπ πξφθεηηαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία εγγξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ 

θαηαθηήζεη θαη ην ηξίην επίπεδν ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ιχζεσλ γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Άξα νη καζεηέο 

θαη νη πνιίηεο ζα πξέπεη λα παίξλνπλ απνθάζεηο πνπ ζα είλαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ηεο βησζηκφηεηαο. 

5. Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ  ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ 

   Με βάζε έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν νη 

ειιείςεηο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπγθιίλνπλ πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε. Αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πιήξε αλάπηπμε ηνπ 



 

Πεξηβαιινληηθνχ  Δγγξακκαηηζκνχ ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε 

είλαη: 

 …ε έιιεηςε κηαο καθξνπξόζεζκεο εθπαίδεπζεο ησλ δαζθάισλ γηα γεληθά 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, ε έιιεηςε πλεπκαηηθώλ θαη πιηθώλ θηλήηξσλ γηα ηνπο 

δαζθάινπο, ε έιιεηςε κηαο δηθηύσζεο γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ 

δαζθάισλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ε έιιεηςε ελόο 

θαζνδεγεηηθνύ θεληξηθνύ νξγάλνπ (Παξαζθεπφπνπινο, 2009, 106-107). 

  Κάπνηα  απφ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, απφ έξεπλα πνπ δηεμήρζε γηα ηνλ 

Οξγαληζκφ Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ( Ο.ΔΠ.ΔΚ.) ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2008  ζηα 

πιαίζηα ηνπ κέηξνπ 2.1 « Αλαβάζκηζε ηεο Πνηφηεηαο ηεο Παξερφκελεο 

Δθπαίδεπζεο», αθνξνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα: 

 νη εθπαηδεπηηθνί θξίλνπλ ζεηηθά ηελ κέρξη ηψξα επηκφξθσζε πνπ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη. Παξφια απηά ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

ζήκεξα φπσο:  α. ε αχμεζε δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ζεκάησλ, 

β. νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη πεξηζζφηεξν θαηλνηφκεο, γ. ε 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, δ. ν ξφινο ηεο πνιηηεηνπνίεζεο ηνπ 

καζεηή πνπ αιιάδεη κε γνξγνχο ξπζκνχο, ε. ην ζρνιείν πνπ γίλεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν έλαο πνιχπινθνο νξγαληζκφο. 

Πξνθχπηεη ινηπφλ ε αλάγθε γηα επηκφξθσζε πνπ άπηεηαη φισλ ησλ παξαπάλσ 

πηπρψλ. 

 φζνλ αθνξά ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ ηνπο ην θξίλνπλ κέηξην αιιά θαη ρακειφ 

ζε θάπνηεο άιιεο πεξηπηψζεηο. 



 

 ζε ζρέζε κε ηηο δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνγξακκάησλ απηέο αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο, 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ηε αλαγθαία πιένλ δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε θαη ηηο ειιείςεηο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

   Η έξεπλα θαηαιήγεη πσο νη επαηζζεηνπνηεκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζα απνηειέζνπλ ηνλ 

ππξήλα γηα ηε δηάρπζε απηήο ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ζηνπο καζεηέο 

νη νπνίνη ιεηηνπξγψληαο πνιιαπιαζηαζηηθά θαη θαηά ζπλέπεηα ζα δηαρπζεί ε 

επαηζζεζία θαη ζην  επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. 

 

6. Ζ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΔΗΣΑΗ  ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΣΟΤ ΔΓΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

   Με βάζε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ν Πεξηβαιινληηθφο Δγγξακκαηηζκφο  θαη ε 

Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (Φινγαΐηε, 2003), νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ 

πξνηείλνληαη είλαη ζπλνπηηθά νη παξαθάησ: 

1.  Ζ επίιπζε πξνβιήκαηνο: νη εθπαηδεπφκελνη κε νκαδηθφ πλεχκα πξνζπαζνχλ 

λα αληηιεθζνχλ ζρέζεηο αηηίαο-απνηειέζκαηνο κηαο θαηαζηάζεηο λα 

πξνηείλνπλ θαη λα θαηαιήμνπλ ζε πηζαλέο ιχζεηο θαη λα αλαιάβνπλ δξάζε. 

2. Σν Project: αθνξά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νινθιήξσζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ. Σν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη εδψ είλαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε 

δεκηνπξγία  νκάδσλ θαη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή φισλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

ηφζν ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ φζν θαη ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

Τπάξρνπλ θαη εηδηθφηεξεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο φπσο; 



 

1. Ζ ζπδήηεζε: κέζα απφ ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζηα κέιε κηαο νκάδαο ή 

αλάκεζα ζε δχν νκάδεο πνπ εθθξάδνπλ αληίζεηεο απφςεηο γηα έλα ζέκα, 

εμειίζζνληαη νη ηθαλφηεηέο ηνπο ζηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία. Δπίζεο 

αλαγλσξίδνπλ θαη βειηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο γηα δηαηχπσζε ινγηθψλ 

επηρεηξεκάησλ θαη έθθξαζεο ησλ ζθέςεσλ ηνπο. 

2. Μειέηε πεξίπησζεο: θείκελν ή θείκελα πνπ αθνξνχλ πξαγκαηηθέο ή θαη 

θαληαζηηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ ην έλαπζκα γηα λα κειεηεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο. 

3. Μειέηε ζην πεδίν: νξγαλψλνληαη δξαζηεξηφηεηεο ζε αλνηρηφ πεξηβάιινλ κε 

ζηφρν ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνληαη 

κέζσ ησλ αηζζήζεσλ. Απαηηνχληαη ηξία ζηάδηα: α. νξγάλσζε γηα λα ηεζνχλ νη 

ζηφρνη ηεο κειέηεο, β. εξγαζία ζην πεδίν, γ. επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ. 

4. Υαξηνγξάθεζε ελλνηώλ: αθνξά ηελ πξνζπάζεηα λα δνκεζνχλ ζε επίπεδα 

πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο έλλνηεο θαζψο θη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Ιδηαίηεξα 

ρξήζηκε δηαδηθαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξίπινθσλ πξνβιεκάησλ φπσο ηα 

πεξηβαιινληηθά. 

5. Καηαηγηζκόο ηδεώλ: ζθνπφο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε ειεχζεξε έθθξαζε 

ησλ ηδεψλ πνπ ήδε πξνυπάξρνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο αιιά ρξεηάδνληαη 

απιά έλα έλαπζκα γηα λα γίλνπλ θαλεξέο. 

6. Δπηζθόπεζε: νη εθπαηδεπφκελνη κε ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

ζπληάζζνπλ νη ίδηνη ή κε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ζπγθεληξψλνπλ 

πξσηνγελέο πιηθφ. 



 

7. Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα: αθνξά ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ δεπηεξνγελείο 

πεγέο φπσο είλαη ηα βηβιία, ν ηχπνο, άξζξα απφ ην δηαδίθηπν, ράξηεο, 

θσηνγξαθίεο. 

8. Παηρλίδη ξόισλ: κέζσ ηεο ππφδεζεο ξφισλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ, νη εκπιεθφκελνη αληηιακβάλνληαη ηα δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα, ην 

πψο δηακνξθψλνληαη νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο, ην πψο δηαθνξνπνηείηαη ην 

αμηαθφ ζχζηεκα ηεο θάζε νκάδαο ζπκθέξνληνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

αλαπηχζζνληαη νη ηθαλφηεηέο ηνπο γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

9. Γίιιεκα: κε δεδνκέλε κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ε νπνία νπσζδήπνηε έρεη 

κηα ζπγθεθξηκέλε εζηθή δηάζηαζε, νη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα θαηαζηήζνπλ 

μεθάζαξν γηα απηνχο ην ζχζηεκα αμηψλ πνπ ηνπο αληηπξνζσπεχεη θαη κε βάζε 

απηφ λα εδξαηψζνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο. 

10. Αλάιπζε θαη δηαζαθήληζε ησλ αμηώλ: κε δεδνκέλν φηη νη αληηθξνπφκελεο 

απφςεηο εθθξάδνπλ θαη δηαθνξεηηθά αμηαθά ζπζηήκαηα ν εθπαηδεπφκελνο 

θαιείηαη λα ηα αμηνινγήζεη θαη λα δηαζαθελίζεη ην πιαίζην ησλ δηθψλ ηνπ 

αμηψλ. 

11. Έξεπλα δξάζεο θαη ιήςε απόθαζεο: γίλεηαη ν ζρεδηαζκφο κηαο δξάζεο 

αθνχ έρνπλ ιάβεη ππφςε ηνπο φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο παξάγνληεο .Καη΄ 

απηφ ηνλ ηξφπν ζα ιάβνπλ ζπλεηδεηέο απνθάζεηο θαη ζα αλαπηχμνπλ θαη 

αλάινγν αίζζεκα επζχλεο. 

12. Πεξηβαιινληηθόο έιεγρνο: εξεπλάηαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαηά πφζν 

κηα δξάζε είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο. ηε ζπλέρεηα 



 

θάλνπλ βειηησηηθέο πξνηάζεηο ή παξεκβάζεηο έηζη ψζηε λα ζπλάδνπλ κε ηηο 

παξαπάλσ αξρέο. 

13. Παηρλίδηα: πξφθεηηαη γηα παηρλίδηα κε πεξηβαιινληηθφ πεξηερφκελν φπνπ νη 

εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ δηαζθεδάδνληαο.  

 

7. Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΗΓΟΜΔΝΖ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΗ            

ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΚΓΟΥΔ 

    Οη αξρέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ σο εθείλεο πνπ θαηά θχξην ιφγν δηέπνπλ ηελ 

Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε έρνπλ αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηεο Κπξίαξρεο 

Δθδνρήο. Απηή βαζίζηεθε ζην θείκελν ηεο UNESCO πνπ δηαηππψζεθε ην 2005 θαη 

απέδσζε ην ηξηζδηάζηαην ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. (UNESCO, 

14) . Η εθπαίδεπζε ζεσξείηαη φπσο θαη ζε πξνεγνχκελα αλάινγα θείκελα ζθνπφο θαη 

φρη δηαδηθαζία.  

    ην ίδην θείκελν ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη θαηά θχξην ιφγν νπκαληζηηθφο κηαο 

θαη απνδίδεη ηνλ θχξην ξφιν φζνλ αθνξά ηηο αιιαγέο ζην άηνκν. πλνπηηθά  ε 

εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα πείζεη ην άηνκν φηη κπνξεί λα γίλεη ππνθείκελν αιιαγψλ 

θπξίσο θαιιηεξγψληαο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα θάλεη πξάμε ηα νξάκαηά ηνπ, κέζα απφ 

έλα ηξφπν δσήο πνπ αμηαθά ζα αθνπκπά πάλσ ζηηο αμίεο ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο. 

Να έρεη επίζεο ηε καηηά ηνπ ζην κέιινλ θαη λα κπνξεί λα παίξλεη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαο ππφςε ην δηθαία δνκεκέλν νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ κέιινλ φισλ ησλ 

θνηλνηήησλ. (UNESCO, 17) 

    Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαπάλσ εθπαίδεπζεο δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο 

δηεπηζηεκνληθφηεηαο θαη ηεο νιηζηηθφηεηαο θαη δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο 



 

θξηηηθήο ζθέςεο. Η παηδαγσγηθή κεζνδνινγία πηνζεηεί πνιιαπιέο κεζφδνπο πνπ 

βαζίδνληαη ζηε ζπκκεηνρή θαη ηνλ ελεξγφ ξφιν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ .Δπίζεο νη 

εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, επηιέγνληαο ην πψο πξέπεη λα 

κάζνπλ θαη πσο λα ζπλδένπλ ηε κάζεζε απηή κε ηελ απιή θαζεκεξηλφηεηα. Σέινο ε 

έλλνηα ηεο αεηθνξίαο απνθηά λφεκα ηφζν κε βάζε ηελ ηνπηθή εκπεηξία φζν θαη ηελ 

παγθφζκηα.(UNESCO, 18) 

   Οη εθδνρέο πνπ έπνληαη πηνζεηνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θάπνηα ζηνηρεία ή αληηηίζεληαη 

θαηά άιινπο ζηελ θπξίαξρε εθδνρή. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ε θνηλσληθά θξηηηθή 

εθδνρή ππνζηεξίδεη πσο δελ είλαη αξθεηή, γηα λα επέιζεη ε απαξαίηεηε αιιαγή, κφλν 

ε αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, αιιά  απαηηείηαη θξηηηθή αλάιπζε θαη 

δηαζχλδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ θνηλσληθψλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ. 

Μέζσ ηεο θνηλσληθά θξηηηθήο εθδνρήο απνξξίπηεηαη ε θπξίαξρε ήπηα αεηθνξία ε 

νπνία έρεη ζαλ θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο: 

 ην «πξαζίληζκα ηεο νηθνλνκίαο εθφζνλ απηή δελ είλαη απαγνξεπηηθή γηα ην 

θέξδνο. 

 ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε κε φξνπο ηερλνινγίαο αιιά θαη θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο. ( Rees, 1990 ζηηο Ληαξάθνπ-Φινγαΐηε 2007, 51) 

Γειαδή πξνθχπηεη, ζηα πιαίζηα ηεο θπξίαξρεο εθδνρήο ε θχζε ζαλ κηα 

μερσξηζηή νληφηεηα πνπ θαινχκαζηε λα ηελ δηαρεηξηζηνχκε ζσζηά. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν φκσο θαηά ηελ θξηηηθή εθδνρή, ππνηηκνχκε ηελ αιιειεπίδξαζε θαη 

αιιεινδηακφξθσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ πεξηβαιιφλησλ. Έηζη 

ζχκθσλα κε απηή ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα είλαη θπξίσο απφξξνηα 



 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ επηινγψλ. Άξα ζε απηή ηελ πξνζέγγηζε θαίλεηαη λα 

αλαγλσξίδνληαη ζην κέγηζην ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο 

δεκνθξαηίαο. 

   Η ηξίηε εθδνρή ηεο αεηθνξίαο, ε νηθνζπζηεκηθή δίλεη έκθαζε ζηελ εθ λένπ 

δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα έρεη ακηγψο νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Η 

ζεκαληηθφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε απνθαζίζηαηαη ζε ζρέζε κε 

πξηλ,  ζεσξνχλ νη ππνζηεξηθηέο ηεο. (Sterling, 1990 ζηηο Ληαξάθνπ-Φινγαΐηε 

2007, 100-101).  Οη άλζξσπνη ινηπφλ δελ είλαη έμσ απφ ηελ θάζε πξαγκαηηθφηεηα 

αιιά ππάξρνπλ κέζα ζε απηή θαη αιιειεπηδξνχλ καδί ηεο, δηακνξθνχκελνη  θαη 

δηακνξθσηέο ηαπηφρξνλα. 

   Τηνζεηείηαη ε άπνςε ηεο «βαζηάο νηθνινγίαο» φπνπ ν άλζξσπνο είλαη νξγαληθφ 

θνκκάηη ηεο θχζεο θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ζα επέιζεη αλ αιιάμεη θαη ε 

θνζκνζεσξία καο ( Γεσξγφπνπινο  2002, 283 ). 

    Η εθπαίδεπζε ζηελ νηθνζπζηεκηθή εθδνρή είλαη απφ κφλε ηεο κηα δηαδηθαζία 

αεηθνξίαο. Έηζη ν επεξρφκελνο κεηαζρεκαηηζκφο αθνξά φια ηα εκπιεθφκελα 

ζπζηήκαηα θπζηθά, αηνκηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά, πνιηηηζηηθά. 

   Η ηειεπηαία εθδνρή  είλαη απηή ηεο πνιηηηζηηθήο ζεσξίαο. 

 Βαζηθή παξαδνρή ηεο πνιηηηζηηθήο ζεσξίαο είλαη όηη ε αλζξώπηλε γλώζε, ηόζν 

ζρεηηθά κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ όζν θαη κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ κε ην 

αλζξσπνγελέο είλαη αηειήο θαη ελέρεη αβεβαηόηεηα θαη ξίζθν. Μπξνζηά ζε απηή ηελ 

αβεβαηόηεηα, νη θνηλσληθνί παξάγνληεο δνκνύλ ηελ δηθή ηνπο εξκελεία ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο , κε απνηέιεζκα ηελ ύπαξμε δηαθνξεηηθώλ θαη αληηθξνπόκελσλ 

αληηιήςεσλ (Ληαξάθνπ-Φινγαΐηε 2007, 118). 



 

Απνδέρεηαη ην γεγνλφο φηη πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο εξκελείαο κπνξνχλ ηαπηφρξνλα 

λα πηνζεηεζνχλ,  δεδνκέλνπ φηη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη νη ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ππφθεηληαη ζε ζπλερείο αιιαγέο κέζα ζε δηαθνξεηηθέο 

ρσξνρξνληθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Καη θαηά ηνπο Scott θαη Gough 

ζπλππάξρνπλ ηα δίπνια ηζφηεηαο-αληζφηεηαο θαη αληαγσληζκνχ-κε 

αληαγσληζκνχ (Scott θαη Gough, 2003, 10). 

   πλάγεηαη εχθνια ην ζπκπέξαζκα φηη πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο απαληήζεηο κπνξεί 

λα ηζρχνπλ θαη ε πνιιαπινί εγγξακκαηηζκνί λα είλαη ην δεηνχκελν .Με βάζε 

ηνπο παξαπάλσ φξνπο ε δηαδηθαζία κάζεζεο δελ κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζηα 

ζηελά πιαίζηα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Ο ιφγνο γηα ηα παξαπάλσ είλαη φηη ε 

πνιπζεκία ηεο έλλνηαο αεηθνξία απαηηεί λα ακθηζβεηεζνχλ νη ππάξρνπζεο 

ζεσξίεο θαη ε θηινζνθηθή ηνπο βάζε θαζψο  θαη νη πξαθηηθέο πνπ απνξξένπλ απφ 

απηέο, κε ηαπηφρξνλε αιιειεπηδξαζηηθή ζπλδπακφξθσζε λέσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ 

λα εθηεζνχλ νη εθπαηδεπφκελνη ζε φιεο ηηο ππάξρνπζεο ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο 

επεηδή ε πνιηηηζηηθή ζεσξία πηζηεχεη ζηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ αμηψλ θαη 

ζηε ζπλέξγεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ εθδνρψλ. 

   Οη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο ζχκθσλα κε ηνπο Scott θαη Gough (2003) είλαη νη 

πιεξνθφξεζε, ε επηθνηλσλία θαη ε δηακεζνιάβεζε. Καη ελψ ε θάζε κηα 

απνζπαζκαηηθά θαίλεηαη λα ππεξεηεί  κηα δηαθνξεηηθή εθδνρή, ζηελ πεξίπησζε 

ηεο πνιηηηζκηθήο ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά.  Η δηακεζνιάβεζε βέβαηα 

θαίλεηαη λα ππεξεηεί πνιχ πην απνηειεζκαηηθά πεξηπηψζεηο φπνπ νη απαληήζεηο 

είλαη πνιιέο θαη ρξεηάδεηαη δηακεζνιάβεζε ψζηε λα αθνπζηνχλ φιεο θαη λα 

ηχρνπλ αλάινγνπ ζεβαζκνχ θαη σο εθ ηνχηνπ ππεξεηεί απνηειεζκαηηθφηεξα ηα 

δεηνχκελα ηεο πνιηηηζηηθήο ζεσξίαο. 



 

 

8. ΟΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΔ ΠΟΤ ΔΗΑΓΔΗ Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΔΗΦΟΡΗΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΛΗΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 

    Η θαζεκία απφ ηηο παξαπάλσ εθδνρέο λνεκαηνδφηεζε θαη κηα δηαθνξεηηθή 

πιεπξά ηεο έλλνηαο ηεο αεηθνξίαο. Οη δχν εθδνρέο πνπ κέρξη ζήκεξα έρνπλ 

πηνζεηεζεί θαηά ην πιείζηνλ είλαη ε Κπξίαξρε θαη ε Κνηλσληθά Κξηηηθή. Η 

εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία ζπκκεξίδεηαη ραξαθηεξηζηηθά αληίζηνηρα κε εθείλα 

ηεο δεκνθξαηίαο. Καη έλα απφ απηά είλαη λα απνθεπρζνχλ φινη νη ηξφπνη κάζεζεο 

κε ζθνπφ ηελ επηβνιή ησλ θπξίαξρσλ αμηψλ, πηζηεχσ, απφςεσλ. Σν δεηνχκελν 

είλαη λα αθεζεί ρψξνο ψζηε ην λέν πνπ πξνθχπηεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αλ 

αλαδεηρζεί. 

   Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε είλαη ηα 

παξαθάησ: 

 ππφθεηηαη ζε ζπλερή εμέιημε, κηαο πνπ δελ απνηειεί ηνλ ηειηθφ ζθνπφ ηεο 

εθπαίδεπζεο αιιά βξίζθεηαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ηα δηάθνξα 

πεξηβάιινληα ηα δηακνξθψλεη θαη ηαπηφρξνλα δηακνξθψλεηαη θαη ε ίδηα 

απφ απηά. 

 ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο καδί κε ηα δηάθνξα 

γλσζηηθά πεδία θαη ηελ ηαπηφρξνλε αιιειεπίδξαζε ηνπο. Σα 

πεξηβάιινληα νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, πεξηβαιινληηθφ επίζεο 

βξίζθνληαη ζε απηή ηε ζπλερή δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο. 



 

 ε ζπζηεκηθφηεηά ηεο εληζρχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηε δπλακηθή θαη 

ζπλερψο εμειηζζφκελε πιεπξά ηεο θαζψο θαη ηε δηαδξαζηηθή ζρέζε ησλ 

δηάθνξσλ ππνζπζηεκάησλ. 

  ε δηεπηζηεκνληθφηεηα πνπ απνδνκεί  ηελ παιηφηεξε άπνςε πεξί ηεο 

αληηπαιφηεηαο ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ. Σψξα ην 

ζχλνιν ησλ επηζηεκψλ ζπλδξάκεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ φινπ. 

 ε πηνζέηεζε ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο νδεγεί ζε πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

πνπ έρνπλ σο ππξήλα ηνπο ηελ αληίιεςε ησλ ελλνηψλ κε ηε ζπλδξνκή 

φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ επηζηεκψλ. 

 ε θξηηηθή πνπ βνεζά ηνλ εθπαηδεπφκελν λα δηεξεπλήζεη ηηο δηαθνξεηηθέο 

αμίεο θαη πνιηηηθέο πνπ θάζε θνξά πξνηείλνληαη γηα αλ θαηαλνήζεη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αλαδχνληαη ζε θάζε πεξίπησζε. 

 νη αμίεο, φπνπ βέβαηα ζε θάζε πεξίπησζε κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθέο. Ο 

εθπαηδεπφκελνο θαιείηαη κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο λα 

δηαρσξίζεη θαη επηιέμεη εθείλεο πνπ θάζε θνξά ζα δψζνπλ ιχζε ζην 

πξνβιεκαηηζκφ πνπ έρεη αλαθχςεη 

 ε ζπκκεηνρή ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο είλαη δεηνχκελν φπσο 

αληίζηνηρα είλαη δεηνχκελν νπνηαζδήπνηε πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο κε 

δεκνθξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Η κάζεζε ινηπφλ γηα ηελ αεηθνξία έρεη 

επζεία ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε εθπαίδεπζε γηα έλα δεκνθξαηηθφ 

πεξηβάιινλ κε ηνλ πνιίηε λα εθεπξίζθεη ηξφπνπο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο 

ζηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ. 

 



 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

Β. Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΔΗΦΟΡΗΑ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΚΣΖΖ 

ΣΖ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 

1. ΤΝΓΔΖ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΔΗΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΔΚΓΖΜΟΚΡΑΣΗΜΟΤ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΧΝ 

   Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία  έρνπλ κηα ηάζε ζπλερνχο 

δηεχξπλζεο φζνλ αθνξά ην ζπκπεξηιακβαλφκελν. Απηή είλαη κηα ραξαθηεξηζηηθή 

ηδηφηεηα ηεο δεκνθξαηίαο επίζεο. Η ζπκκεηνρηθφηεηα πνπ έρεη ηελ ηάζε λα 

δηεπξχλεηαη δίλεη θαη απηή έλα αθφκα πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Η απφ πξφζεζε 

δξάζε νδεγεί ζηνλ εληνπηζκφ ιχζεσλ πνπ ρηππνχλ ην πξφβιεκα ζηε ξίδα ηνπ θαη 

δηαθνξνπνηείηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη ρεηξαγσγεκέλεο θαη θαηερνχκελεο.   

Η πεξηβαιινληηθή δξάζε φκσο ραξαθηεξίδεηαη απφ απζεληηθή ζπκκεηνρή κε ηε 

κνξθή ηεο ζπλαπφθαζεο αλάκεζα ζηνπο  λένπο θαη ηνπο ελήιηθεο ( Simovska 2008). 

Δίλαη απηφ πνπ ν Forester απνθαιεί «ε ηξηβή ηεο αιεζηλήο δξάζεο», ε κάζεζε 

δειαδή πνπ επέξρεηαη απφ ηα «κάηηα θαη ηα απηηά, ηηο ειπίδεο θαη ηνπο θφβνπο θαη ηηο 

δπζθνιίεο θαη ηηο εθπιήμεηο» αλζξψπσλ νη νπνίνη έρνπλ θάλεη πξάμε ηε ζπκκεηνρή 

ησλ λέσλ, «αλζξψπσλ πνπ ζεθψλνληαη θάζε πξσί θαη  έξρνληαη αληηκέησπνη  κε 

κπεξδεκέλεο ιεπηνκέξεηεο» κε κφλν ζηφρν λα δεκηνπξγήζνπλ ζεηηθή πεξηβαιινληηθή 

θαη θνηλσληθή αιιαγή (Forester 2006, 574,576). Καηαιήγνπκε έηζη ζην δεηνχκελν 

ηεο ζπλερνχο δηεχξπλζεο γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ην φινλ αλ είλαη δπλαηφλ, άξα ε 

πεξηβαιινληηθή δξάζε είλαη ε δηαδηθαζία ηεο ζπλδπακφξθσζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο 

θαη θνηλσληθήο αιιαγήο θαη δνκεί ην ζχλνιν ησλ δπλαηνηήησλ γηα αθφκα 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή, ζπλεηζθέξνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηφζν ζηελ πξνζσπηθή 

κεηακφξθσζε φζν θαη ζηε κεηακφξθσζε ηεο θνηλφηεηαο. 



 

   Η πεξηβαιινληηθή δξάζε σο εθ ηνχηνπ ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ αλάπηπμε 

ηεο ηθαλφηεηαο ηεο πνιηηεηνπνίεζεο. Η πνιηηεηνπνίεζε φκσο δελ γίλεηαη πάληνηε 

αληηιεπηή κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ φινπο. Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ λα επηζεκαλζεί φηη ε 

πεξηβαιινληηθή δξάζε, αληαλαθιά έλλνηεο φπσο ε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία,  ε 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ε ζπιινγηθή δξάζε γηα ηελ επίηεπμε ελφο δεκφζηνπ 

ζηφρνπ.  

   Λακβάλνληαο ππφςε ηε δηαπίζησζε φηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο θαηαλνήζεηο ηεο  

έλλνηαο ηεο πνιηηεηνπνίεζεο αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ππάξρνπλ θαη αληίζηνηρα 

ηφζεο νκάδεο δπλαηνηήησλ θαη ππνρξεψζεσλ νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα 

αλαπηπρζεί ε δεκνθξαηία θαη βεβαίσο αληίζηνηρεο παηδαγσγηθέο δπζθνιίεο 

(Wesmister & Kahne 2004). 

2.  ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΔΗΦΟΡΗΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ 

ΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ. 

   Η Δθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηνλ πιεζπζκφ πνπ εθπαηδεχεηαη 

κέζσ ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο,  φζν θαη  ηνπο πνιίηεο ελ γέλεη κηαο 

ρψξαο. Η ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε πνπ 

πηνζεηήζεθε ζην Γθέηεκπνξγθ ην 2001 θαη αλαζεσξήζεθε ην 2006 θαη ην 2009 δίλεη 

έκθαζε ζηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ πνιηηψλ θαη θαζ ΄ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. 

  ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε, εληαγκέλε ζε κηα πξννπηηθή δηα βίνπ 

κάζεζεο, είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επίηεπμε κηαο βηώζηκεο θνηλσλίαο θαη είλαη, σο εθ 

ηνύηνπ, επηζπκεηή ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαζώο 

θαη ζην πιαίζην ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο.9 



 

   Σα ζρνιεία πξνζθέξνπλ έλα πνιχ κηθξφ θνκκάηη ηεο κάζεζεο γηα ηελ αεηθνξία, ε 

πεξηζζφηεξε γλψζε έξρεηαη απφ πεξηβάιινληα πνπ είλαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ. Έηζη ν 

πνιίηεο παίξλεη ην 90% ησλ γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ θπξίσο απφ άιια πεξηβάιινληα εθηφο ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη κέζσ ηεο 

άηππεο εθπαίδεπζεο.  

   Σν επίπεδν ηνπ πεξηβαιινληηθνχ εγγξακκαηηζκνχ ησλ ελειίθσλ ζήκεξα δελ είλαη 

ηδηαίηεξα πςειφ. Άηνκα πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο πνπ απαηηνχλ ζπλερείο απνθάζεηο δε 

έρνπλ πάληνηε ηνλ απαηηνχκελν πεξηβαιινληηθφ εγγξακκαηηζκφ έηζη ψζηε λα 

παίξλνπλ απνθάζεηο πνπ ζα ζπλάδνπλ κε ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο (Γεσξγφπνπινο  

2002, 69). 

   εκαληηθφ ξφιν ζηε δηα βίνπ κάζεζε κπνξνχλ λα παίμνπλ ηα παλεπηζηήκηα, 

δηάθνξεο ηνπηθέο νξγαλψζεηο θαη νη κε θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί. Όηαλ εμηζψλεηαη ε 

κάζεζε κφλν κε ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ηφηε κνηάδεη ζαλ ε ππφινηπε θνηλσλία λα 

κελ έρεη θαλέλα ξφιν λα παίμεη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε κάζεζε είλαη απφξξνηα φισλ 

ησλ δνκψλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ησλ νπνίσλ είκαζηε κέιε. Όπσο ππνζηεξίδεηαη απφ 

ηνλ Longo: 

 Όηαλ απνηπραίλνπκε λα δηεπξύλνπκε ηνλ θύθιν έηζη ώζηε νη θνηλόηεηεο λα γίλνπλ 

ζπκκέηνρεο ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηία,  ηόηε ε δεκνθξαηία γίλεηαη 

θαηαλαισηηθό αγαζό…… ζηελ νιόηεηά ηεο ε δεκνθξαηία είλαη θάηη πεξηζζόηεξν από 

ην γξάκκα ηνπ λόκνπ, ηελ ειεπζεξία ηνπ ηύπνπ, ηα εγγπεκέλα δηθαηώκαηα. όισλ ησλ  

πνιηηώλ πνπ ςεθίδνπλ. Η δεκνθξαηία είλαη έξγν ειεύζεξσλ πνιηηώλ θαη πεξηιακβάλεη 

θαζεκεξηλή πνιηηηθή όπνπ απινί άλζξσπνη είλαη δεκηνπξγνί, πνπ δηακνξθώλνπλ 

απνθάζεηο θαη εθείλνη πνπ είλαη νη δξάζηεο όισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο δεκόζηαο δσήο, 



 

από ηα ζρνιεία θαη ηηο θνηλόηεηεο σο ηνπο ρώξνπο δνπιεηάο θαη ηελ θπβέξλεζε (Longo 

2007, 4) 

   Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θαλφλεο ηεο νηθνινγίαο είλαη φηη ν θάζε δσλ 

νξγαληζκφο έρεη κηα δηαξθή θαη ζπλερή ζρέζε κε θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ζπληζηά ην 

πεξηβάιινλ ηνπ. Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, ν θαλφλαο απηφο έρεη πηνζεηεζεί θαη 

ζηελ εθπαίδεπζε ππνζηεξίδνληαο πσο ηελ βειηίσζε ηεο κάζεζεο δελ ηελ παξέρνπλ 

ηα ζρνιεία κφλν ή άιια ηδξχκαηα αιιά θαη φηη είλαη απφξξνηα ηεο δηάδξαζεο κεηαμχ 

ησλ αλζξψπσλ θαζψο θαη ησλ αλζξψπσλ κε δηάθνξα πεξηβάιινληα. Σσλ θνηλσληψλ 

ησλ πνιηηψλ δειαδή. 

   Οη κειέηεο πεξίπησζεο θαηαδεηθλχνπλ φηη φηαλ ζπλδέεηαη ε κάζεζε πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ θνηλφηεηα κε ηελ πνιηηηθή εκπινθή ηφηε ζπλήζσο πξνθχπηεη κηα 

πνιηηηθή αλαλέσζε. 

   Έλα δεχηεξν ζπζηαηηθφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζπκπεξίιεςε πνπ ηζρχεη ζηηο 

θνηλσλίεο πνιηηψλ είλαη ε ηζφηεηα. Η νπνία απνηειεί ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ θαη ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

   ε απηφ ην ζεκείν ζα ήηαλ ρξήζηκν λα παξαζέζνπκε ηελ άπνςε φηη φιεο νη 

θνηλσλίεο πνιηηψλ δελ κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο αμίεο. Άξα ηφζν ε πνιηηηθή εκπινθή φζν 

θαη ε ηζφηεηα κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηηο 

δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο.  

3. ΠΧ ΟΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΘΔΧΡΗΔ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ 

ΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΑΔΗΦΟΡΗΑ. 

   Η κάζεζε γηα ηελ αεηθνξία ηξνθνδνηεί ηελ θνηλσλία κε πνιίηεο πνπ είλαη 

εθπαηδεπκέλνη ζε αμίεο φπσο ε ηζφηεηα , ε ζπκκεηνρή, ε αλνρή θαη ε απνδνρή ηνπ 



 

δηαθνξεηηθνχ. Σα παξαπάλσ απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκνθξαηίαο ε νπνία κε 

ηε ζεηξά ηεο ππνζηεξίδεη εθ ησλ έζσ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. 

    Η Πξάζηλε πνιηηηθή ζεσξία δίλεη έκθαζε ζηελ επαλαδηακφξθσζε ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πνιίηε εληζρχνληαο ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πνπ είλαη  βαζηζκέλνο ζηε λέα εζηθή. Γεδνκέλνπ φηη ε 

νηθνλνκία ηεο αγνξάο πηνζεηεί έλα πεξηζζφηεξν εξγαιεηαθφ ραξαθηήξα γηα ηηο 

θνηλσλίεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ ε πξάζηλε ζεσξία 

ππνζηεξίδεη φηη ζα πξέπεη λα αζρνιεζνχκε κε ην ηνπηθά δεηήκαηα θαη λα εληάμνπκε 

ηνλ δηάινγν σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ έηζη απνθηνχκε έλα 

ζεκαληηθφ θεθάιαην θνηλσληθήο γλψζεο γηα ηελ αεηθνξία. 

   Απφ ηε άιιε πιεπξά βέβαηα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε πσο  ν φξνο αεηθφξνο 

αλάπηπμε έρεη δηαβαζκίζεηο επεηδή ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζην θηιειεχζεξν 

κνληέιν θαη ζην καξμηζηηθφ.    

   ην Φηιειεχζεξν δίλεηαη έκθαζε ζηελ ζπλερή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζηελ 

απμαλφκελε θαηαλάισζε θαη ζηελ αηνκηθή ειεπζεξία. Η αληηπξνζσπεπηηθή 

δεκνθξαηία έρεη απνθηήζεη ζθιεξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά, πάζρεη απφ έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο θαη απάζεηα. Οη παξαπάλσ ζπλζήθεο δελ δηεπθνιχλνπλ ηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχλ ζπιινγηθή δξάζε θαη σο εθ ηνχηνπ 

δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε αλάιεςεο δξάζεο απφ άιινπο νξγαληζκνχο. Έηζη νη κε 

θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί έρνπλ απφ κία άπνςε πξνζθέξεη ππεξεζίεο πνπ ρσξίο απηέο 

ε δηαδηθαζίεο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο δελ ζα είραλ εγθαζηδξπζεί ζηηο θπβεξλήζεηο 

αλά ηνλ θφζκν. Όκσο ε δεχηεξε άπνςε ζίγεη ην γεγνλφο φηη έρνπλ απνηχρεη σο πξνο 

ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα λα πηέζνπλ ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηίζεηαη ελ 



 

ακθηβφισ  ε λνκηκφηεηα ηνπο,  ε ινγνδνζία ηνπο θαη ην γεγνλφο φηη πξνζπαζνχλ λα 

κηιήζνπλ εθ κέξνπο ησλ θνηλσληψλ ησλ πνιηηψλ.10 

   Οη Μαξμηζηέο ππνζηεξίδνπλ πσο νη πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

ειεχζεξε αγνξά δελ θαίλεηαη λα δελ θαίλεηαη λα ζπκβάινπλ πξαγκαηηθά  θαη 

επηκέλνπλ φηη απηφ είλαη απφξξνηα ηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ, ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ θαη ηνπ 

θαλνληζηηθνχ θξάηνπο. 

   Η UNESCO ππνζηεξίδεη φηη ε εθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε  πξέπεη λα 

αλαπηχμεη ηηο δεμηφηεηεο ηεο θαηαλφεζεο ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο Αεηθφξνπ  Αλάπηπμεο. Η θαηαλφεζε ησλ 

θνηλσληθψλ δηαζηάζεσλ ζα γίλεη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε 

επεηδή: 

  Πξνζβιέπεη ζε κηα θαηαλόεζε ησλ θνηλσληθώλ ζεζκώλ θαη ηνπ ξόινπ ηνπο ζηελ 

αιιαγή θαη ηελ αλάπηπμε, θαζώο θαη ησλ  δεκνθξαηηθώλ θαη ησλ ζπκκεηνρηθώλ 

ζπζηεκάησλ πνπ δίλνπλ επθαηξία έθθξαζεο, ηελ επηινγή θπβεξλήζεσλ, ηε ζθπξειάηεζε 

ζπλαίλεζεο θαη ηεο επίιπζεο ησλ δηαθνξώλ ( Pigozzi 2005, 2). 

  O Dobson παξαζέηεη ηξείο ηχπνπο  δηθαησκάησλ θαη θαζεθφλησλ ηνπ πνιίηε: 

Φηιειεχζεξα Αζηηθήο δεκνθξαηίαο Μεηα-λεσηεξηθά 

Γηθαηψκαηα/ηίηινη 

(ζπκβνιαητθφ) 

Γεκφζηα ζθαίξα 

Διεχζεξν αξεηψλ 

Υσξηθφ/εδαθηθφ 

(κεξνιεπηηθφ) 

Καζήθνληα/ππεπζπλφηεηεο 

(ζπκβνιαητθφ) 

Γεκφζηα ζθαίξα 

¨Αλδξηθή¨αξεηή 

Υσξηθφ/εδαθηθφ 

(κεξνιεπηηθφ) 

 

Καζήθνληα/ππεπζπλφηεηεο 

(κε ζπκβνιαητθφ) 

Γεκφζηα θ ηδησηηθή ζθαίξα 

¨Θειπθή¨αξεηή 

Με Υσξηθφ/εδαθηθφ 

(ακεξφιεπην) 



 

   χκθσλα κε ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ Dobson,  ν Huckle ππνζηεξίδεη φηη κε βάζε ην 

κεηα-λεσηεξηθή έθθαλζε ησλ δηθαησκάησλ  θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πνιίηε,  ε 

δξάζε ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα επεξεάδεη  αλζξψπνπο θαη πεξηβάιινληα πνπ βξίζθνληαη 

ζε απφζηαζε. Δζηηάδεη ζε νξηδφληηεο ζρέζεηο πνιίηε κε πνιίηε, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζειπθέο αξεηέο φπσο ε θξνληίδα θαη ε ζπκπάζεηα. Σέινο είλαη κε ρσξηθφ απφ ηελ 

άπνςε φηη επεθηείλεη ηα ζχλνξα θαη ζπζρεηίδεηαη κε ηελ παγθφζκηα θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ. 

   Καηαλννχκε ινηπφλ φηη ηα θαζήθνληα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ πνιηηψλ ζχκθσλα κε 

ηελ νηθνινγηθή εθδνρή εκπίπηνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαη είλαη απηφ πνπ 

απνθαινχκε νηθνινγηθφ απνηχπσκα. Γειαδή ην δηθφ καο νηθνινγηθφ απνηχπσκα 

επεξεάδεη άιινπο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη  ρσξηθά θαη ρξνληθά ζε απφζηαζε απφ  

καο θαη κεγαιψλεη φζν ε θαηαλάισζε αγαζψλ θαη θαηά ζπλέπεηα πφξσλ απμάλεηαη. 

 

4. ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ  ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ    

4.1 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ 

    ηελ αξραηνειιεληθή ζθέςε κε ζεκαληηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ην Πιάησλα θαη 

ηνλ Αξηζηνηέιε ε εζηθή αθνξνχζε θπξίσο ηηο αξεηέο ελψ ζηε λεσηεξηθφηεηα ε εζηθή 

αθνξά, θξίζεηο, επηινγέο θαη θαλφλεο. ηε λεσηεξηθφηεηα  νη ζρέζεηο ηεο πνιηηηθήο 

κε ηελ εζηθή πξνέθπςαλ απφ ην δηαρσξηζκφ ηεο ζξεζθεπηηθήο εζηθήο απφ ηελ εζηθή 

ησλ πνιηηηθψλ πξάμεσλ. Έηζη κε θπξηφηεξν ρξηζηηαλφ εθπξφζσπν ηνλ Ιεξφ 

Απγνπζηίλν  



 

 ζηε Γε  ν ρξηζηηαλόο νθείιεη πξώηα λα ππνηάζζεηαη ζηελ εθθιεζία αιιά θαη ζηε ιατθή 

εμνπζία…έηζη ην ζεηηθό δίθαην απνξξέεη από ην θπζηθό δίθαην θαη είλαη ε πνιηηηθή 

εμνπζία (Κνπζθνπβέιεο 1997, 187). 

   χκθσλα κε ηνλ Ιηαιφ θηιφζνθν Ννκπέξην Μπφκπην  ππάξρνπλ πέληε κεγάιεο 

ζεσξήζεηο ηνπ γηα ηε ζρέζε ηνπ εζηθνχ κε ην πνιηηηθφ: 

 ε πξψηε νλνκάδεηαη ζεσξία ηεο εμαίξεζεο, φπνπ ε εζηθή θαηέρεη ηε 

ζεκαληηθφηεηά ηεο αιιά ν εγεκφλαο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζεη ηελ 

παηξίδα κπνξεί θαη λα παξεθθιίλεη ησλ  εζηθψλ αξρψλ. 

 ε δεχηεξε νλνκάδεηαη ζεσξία ηεο εηδηθήο εζηθήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία φζνη 

αζθνχλ πνιηηηθή αθνινπζνχλ έλα εηδηθφ ζχζηεκα θαλφλσλ πνπ απνδίδνπλ ζε 

απηή ηελ έλλνηα ηνπ επαγγέικαηνο. 

 ζηελ ηξίηε πεξίπησζε ε εζηθή θαη ε πνιηηηθή απνηεινχλ δχν ρσξηζηά 

δενληνινγηθά ζπζηήκαηα απφ ηα νπνία ην πξψην κε θχξηνπο εθπξνζψπνπο 

ηνπο Καλη θαη Έξαζκν δίλνπλ ηνλ πξψην ξφιν ζηελ πνιηηηθή θαη αληίζηνηρα 

κε εθπξνζψπνπο ηνπο Υνκπο θαη Υέγθει ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πνιηηηθή 

 ε ηέηαξηε πεξίπησζε αθνξά ηελ εζηθή ηνπ ζθνπνχ. Η θξαηηθή ζθνπηκφηεηα 

μεπεξλά θαη ην λφκν. 

 ε πέκπηε πεξίπησζε αθνξά ην δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηεο εζηθήο ησλ αξρψλ θαη 

ηεο αξρήο ησλ απνηειεζκάησλ. Η αξρή ησλ απνηειεζκάησλ ζπκπίπηεη κε ηελ 

αξρή ηεο επζχλεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αξρή ηεο πνιηηηθήο 

  Με βάζε ηελ δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ εζηθή ησλ αξρψλ θαη ηεο αξρήο ησλ 

απνηειεζκάησλ ε πνιηηηθή κνηάδεη λα έρεη ηε δηθή ηεο εζηθή, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο 

ιακβάλεη ππφςε ηεο πνηνο είλαη ν ζθνπφο, πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα, πφηε 



 

επηηξέπνληαη νη εμαηξέζεηο θαη πνηα είλαη ε εηδηθή επαγγεικαηηθή εζηθή ηνπ 

πνιηηηθνχ. 

    ηε ζχγρξνλε θηινζνθία ε θαληηαλή θηινζνθία ηεο εζηθήο ηνπ δηθαίνπ 

βξίζθεηαη απέλαληη ζηελ αξηζηνηειηθή πνπ είλαη ε εζηθή ηνπ αγαζνχ βίνπ θαη 

θαηά αληηζηνηρία ε εζηθή ηεο επζχλεο έλαληη ηεο εζηθήο ηνπ ρξένπο πνπ σο 

πξνέθηαζε ηνπο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ν πνιηηηθφο θηιειεπζεξηζκφο  θαη ν 

θνηλνηηζκφο. Ο Μπφκπην Θεσξεί πσο ε ιχζε κπνξεί αλ δνζεί κέζα ζε έλα 

δεκνθξαηηθφ πιαίζην.  

   Μέζα ζε έλα δεκνθξαηηθφ πιαίζην ππάξρεη θαη αλαπηχζζεηαη ε θνηλσλία, ε 

νπνία έρεη ηηο δηθέο ηεο ηδέεο θαη πεπνηζήζεηο άξα δηακνξθψλεη θαη κηα 

παξάιιεια εζηθή πνπ δεηά ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν λνκηθή ζπλαίλεζε. 

    Μηαο θαη πιένλ δελ αλήθνπκε κφλν ζε ηνπηθέο ή ζε εζληθέο θνηλσλίεο αιιά θαη ζε 

θνηλσλίεο ηνπ θφζκνπ,  φπνπ θπξηαξρεί ε εζηθή ηεο ηζηνξίαο νθείινπκε λα 

αλαγλσξίζνπκε φηη απηφο ν ηειεπηαίνο ηχπνο εζηθήο έρεη θαηαγξαθεί ζηηο 

ζπλεηδήζεηο ησλ πνιηηψλ σο ε εζηθή ησλ ληθεηψλ θαη ησλ ληθεκέλσλ ζηε βάζε ηεο 

ζηξαηησηηθήο, πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ηζρχνο.  

   Άξα ε ιχζε πνπ επηδεηνχκε αθνξά έλαλ παγθφζκην εθδεκνθξαηηζκφ πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηε ιχζε ηεο παιαηάο ζρέζεο εμνπζηαζηή θαη εμνπζηαδφκελνπ. 

4.2 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ 

    Όπσο γίλεηαη εκθαλέο απφ ηα θείκελα πνπ κέζα ζηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ 

απνηχπσζαλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αξρέο ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο θάζε θνξά, 

θαη΄αξράο ην δεηνχκελν ήηαλ λα ππεξεηεζεί ε αξρή ηεο επδαηκνλίαο φρη ηνπ ελφο 

αιιά ησλ πνιιψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο. 



 

   ηε ζπλέρεηα αλαδείρζεθε ε ζεσξία ησλ δηθαησκάησλ ε ζεσξία ηεο απηαμίαο 

δειαδή, ηελ νπνία φκσο απνδίδνπκε κφλν ζηνπο αλζξψπνπο. 

   Τη ζεκαίλεη άξαγε λα θάλνπκε όινη ρξήζε ησλ δηθαησκάησλ καο;….Γηα 

παξάδεηγκα ην δηθαίσκα ζε κηα ζέζε εξγαζίαο ή ην δηθαίσκα ζηελ ηδηνθηεζία 

κπνξεί λα ζεκαίλνπλ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθώλ πόξσλ 

(Γεσξγφπνπινο: 2002, 130, 131) 

   Η αληίζηνηρε ζεσξία ηεο απηαμίαο ηνπ Taylor: 

1. πξψηνλ απνηειείηαη απφ ηξία ζπζηαηηθά 

α. έλα ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ 

β. κηα εζηθή ζηάζε 

γ. έλα ζχλνιν θαλφλσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηα θαζήθνληα καο 

             2. ιακβάλεη ππφςε ην ¨αληηθεηκεληθφ¨ θαιφ ηνπ θάζε φληνο 

             3. φινη νη δψληεο νξγαληζκνί έρνπλ έλα δηθφ ηνπο αληηθεηκεληθφ θαιφ γηα ηη 

είλαη ηειενινγηθά θέληξα δσήο δειαδή έρνπλ ζθνπφ λα δήζνπλ. 

             4. εθηφο ηνπ  αληηθεηκεληθνχ θαινχ ππάξρεη θαη ε εγγελήο αμία 

(Γεσξγφπνπινο 2002, 222- 224). 

   Η θξηηηθή ηεο ζεσξίαο ηνπ Taylor παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα σο πξνο ην φηη ν 

άλζξσπνο λνείηαη εθηφο ηεο θχζεο θαη κε πεξηζζφηεξν αλζξσπνθεληξηθφ ελδηαθέξνλ 

απφ απηφ πνπ ζα έπξεπε λα απνδίδεηαη  ζε φιεο ηηο έκβηεο θνηλφηεηεο. Η έκθαζε ζε 

αλζξσπνθεληξηθά ζηνηρεία δείρλεη πσο δελ ππεξεηνχληαη ην ίδην απνηειεζκαηηθά ηα 

αλζξψπηλα ζπκθέξνληα θαη εθείλα ησλ ππφινηπσλ έκβησλ φλησλ. 



 

   ηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη νη νιηζηηθέο ζεσξίεο  πνπ ζε επίπεδν θνηλσλίαο θάπνηα  

αηνκηθά ζπ ζπκθέξνληα αληηηίζεληαη ζηα θνηλσληθά ελψ ζε επίπεδν έκβησλ φλησλ 

θάπνηα γεγνλφηα επλννχλ ηελ νκάδα αιιά ελαληηψλνληαη ζε θάπνηα κέιε .ηηο 

αθξαίεο ηνπο εθθάλζεηο θάπνηεο νιηζηηθέο ζεσξίεο ππνηηκνχλ ηελ αμία ησλ αηφκσλ. 

  Η επφκελε δπάδα αθνξά ηελ νηθνινγία κε ηε ¨ξερή¨ θαη ηε ¨βαζηά¨ ηεο άπνςε. 

 Η ¨ξερή¨ άπνςε δελ ιεηηνπξγεί απαγνξεπηηθά σο πξνο ηε ξχπαλζε θαη ηε 

ζπαηάιε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Έρεη ζαλ θχξην ζθνπφ ηελ αλζξψπηλε επεκεξία 

θαη ζέηεη ηνλ άλζξσπν σο δηαρεηξηζηή ηεο θχζεο. 

 Η ¨βαζηά¨ άπνςε ζπλάδεη κε εθείλεο ηηο νιηζηηθέο ζεσξήζεηο πνπ φκσο δελ 

είλαη αλζξσπνθεληξηθέο. Ο άλζξσπνο ζεσξείηαη νξγαληθφ θνκκάηη ηεο θχζεο 

θαη νθείιεη λα δηαθνξνπνηήζεη ηελ θνζκνζεσξία ηνπ θαη λα επέιζνπλ αιιαγέο 

ζε φια ηα πεξηβάιινληα θνηλσληθά,  πνιηηηθά,  πνιηηηζηηθά θαη νηθνλνκηθά. 

   Η εγγελήο αμία ηεο θχζεο σο φινπ, ζην νπνίν φιν αλήθεη θαη ν άλζξσπνο δίλεη  

έκθαζε ζηελ έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο ηνπ έιινγνπ φληνο λα  δξάζεη κε πξάμεηο πνπ ζα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ εζηθή θαη δελ ζα επηθεληξψλνληαη ζηελ αηνκηθή ηνπ επηπρία. 

Σν θαζήθνλ απεπζχλεηαη ζηελ επζχλε πνπ έρνπκε ζπιινγηθά απέλαληη ζην 

πεξηβάιινλ κε ην βιέκκα ζηξακκέλν ζηηο κειινληηθέο γεληέο. 

  Η δηθαηνζύλε, ε όπνηα άιιε εζηθή κέξηκλα απέλαληη ζηηο κέιινπζεο γελεέο 

απαηηείηαη,, ώζηε λα πξνζδηνξίζνπκε αθξηβέζηεξα θαη λα πξνζδηνξίζνπκε αθξηβέζηεξα 

θαη αλ δηθαηνινγήζνπκε θαιύηεξα ηα νηθνινγηθά καο θαζήθνληα, αθνξά έλαλ θύθιν 

κειιόλησλ πξνζώπσλ, ηα νπνία είκαζηε βέβαηνη όηη ζα ππάξμνπλ, εθηόο αλ 

θαηαζηξαθεί ε αλζξώπηλε δσή. (νχξιαο, 2007-2008, 61) 



 

   ηα πιαίζηα κηαο ζπλερψο δηακνξθνχκελεο θαηάζηαζεο,  ε ηάζε ζήκεξα είλαη λα 

ηαπηηζηνχκε πεξηζζφηεξν κε ηελ νηθνινγηθή αεηθνξία ζε αληίζεζε κε φηη έρεη 

πξνεγεζεί πνπ έδηλε έκθαζε θπξίσο ζηε νηθνλνκηθή αεηθνξία. 

 

5. ΚΟΗΝΑ ΖΜΔΗΑ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 

ΚΑΗ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

   Η εθπαίδεπζε γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε έρεη πάξα πνιιά θνηλά ζηνηρεία κε ηε 

εθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε  ζε επίπεδν ζηφρσλ, αμηψλ, ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ηξφπσλ κάζεζεο.  

 Με βάζε ην θπξίαξρν κνληέιν πνπ αθφκα θαηά θχξην ιφγν είλαη απηφ πνπ πηνζεηνχλ 

ηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζε επίπεδν ζηφρσλ ην νηθνινγηθφ καο 

απνηχπσκά πνπ επεξεάδεη ηνλ άιινλ πνιίηε ζε παγθφζκην επίπεδν σζεί ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε ελφο ηφπνπ λα βξεη ηε ζέζε ηνπ θαη ζην παγθφζκην ζθεληθφ. 

Δπίζεο ρξεηάδεηαη λα είλαη ελεξγφο θαη ππεχζπλνο κε εζηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη 

πνιηηηθή γλψζε πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη,  κε βάζε θαη ην θξηηηθά ζεσξεηηθφ κνληέιν λα 

έρεη αλαπηχμεη ηελ θξίζε ηνπ έηζη ψζηε λα επηιέγεη καδί κε άιινπο ηξφπνπο πνπ ζα 

κεηαζρεκαηίζνπλ ηελ θνηλσλία. Ο ζηφρνο είλαη λα πξνθχςνπλ δεκνθξαηηθφηεξεο 

θνηλσλίεο ζηε βάζε ηεο αλνηρηήο ζπκκεηνρήο ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη δηαθξίζεηο. 

   ε επίπεδν αμηψλ εθείλε πνπ δελ κπνξεί λα ιείςεη είλαη ζπκκεηνρή πνιηηψλ πνπ 

εθπαηδεχνληαη ρσξίο πξνθαηαιήςεηο θαη δηαθξίζεηο έηζη ψζηε λα ζεσξείηαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ηζφηηκε θαη απνηειεζκαηηθή.11  Δπίζεο ε ηδηφηεηα ηεο αιιειεγγχεο 

είλαη θνηλή θαη ζηηο δπν κνξθέο εθπαίδεπζεο. Σέινο φζνλ αθνξά ην πεδίν ησλ 

γλψζεσλ,  ε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε αθνξά ιηγφηεξν ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ 



 

ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε θαη ζπλαληάηαη ζε πιήξε αλάπηπμε ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ 

Αεηθφξν Αλάπηπμε. ε ζρέζε φκσο κε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ε θξηηηθή ζθέςε 

είλαη δεηνχκελν θαη γηα ηηο δχν φπσο θαη ε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη 

δξάζεσλ. Ο δεκνθξαηηθφο ηξφπνο ζπκκεηνρήο πνπ ζα ακβιχλεη θαη ζα βνεζήζεη λα 

εθιείςνπλ  νη δηαθξίζεηο θαη νη απνθιεηζκνί είλαη θνηλφο επίζεο. Οη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο είλαη θπξίσο ζπκκεηνρηθέο θαη βησκαηηθέο.  

   Τπάξρεη κηα δηεπθξίληζε πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη θαη αθνξά ην πεξηερφκελν ηεο 

έλλνηαο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Αξρηθά ηεο δφζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

νηθνλνκηθήο αεηθνξίαο, ζήκεξα έρνληαο δηαπηζηψζεη απφ ηα απνηειέζκαηα φηη απηή ε 

κνξθή αεηθνξίαο δελ ππεξεηεί δίθαηα ηα νχηε ηε θχζε νχηε θαη ηνλ άλζξσπν σο 

κέξνο ηεο ζηξεθφκαζηε ζηελ νηθνινγηθή αεηθνξία πνπ έρεη ζην θέληξν ηεο ην φινλ.  

   ηελ απγή ηνπ 21
νπ

 αηψλα  ηαπηφρξνλα κε ηε ζηξνθή ζηνλ εζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεσξηψλ δηακνξθψλεηαη θαη έλα λέν δεκνθξαηηθφ πιαίζην ζην 

νπνίν ην δεηνχκελν είλαη  ν πνιίηεο λα ζπκκεηέρεη ηζφηηκα θαη έρνληαο ηελ αλάινγε 

γλψζε ψζηε λα αληηιακβάλεηαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ελφο ζηε ζπλδηακφξθσζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ, κε ηελ πεπνίζεζε πσο φηη απνθαζίδεηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν επεξεάδεη 

πεξηβάιινληα πνπ κπνξεί ρσξηθά θαη ρξνληθά λα βξίζθνληαη καθξηά.    

 

 

 

 

 



 

ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ 

Γ. ΓΖΜΟΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

1. ΓΖΜΟΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΗΑ 

    Όπσο έρεη επηζεκαλζεί ζηα πιαίζηα ηεο ηζφηεηαο πνπ δηαηείλεηαη φηη ππεξεηεί ε 

αεηθνξία ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ πνιηηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία ησλ απνθάζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ.  

Γεληθφηεξα ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο απνθάζεηο είλαη πξνυπφζεζε γηα ηηο 

δεκνθξαηίεο. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηα επηθξαηέζηεξα κνληέια απνθάζεσλ είλαη:      

 πξψηνλ ην πινπξαιηζηηθφ, ην νπνίν έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο φπνπ 

ζπλαληψληαη νη δηάθνξεο νκάδεο ελδηαθεξφλησλ θαη ε θαζεκηά πξνζπαζεί λα 

απνθηήζεη ηηο ζπάληεο πεγέο πινχηνπ γηα λα εμππεξεηήζεη ηα δηθά ηεο 

ζπκθέξνληα. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πινπξαιηζηηθνχ κνληέινπ είλαη ηα 

παξαθάησ: 

α. δεκφζηεο ζπδεηήζεηο γηα παδάξεκα, αληαιιαγή θαη ιχζε δηαθσληψλ. 

β. φπνηνο παίξλεη ηηο απνθάζεηο ζπλδπάδεη φιεο ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

αληηπξνζσπεπφκελσλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ.    

γ. νη δχλακε δελ κνηξάδεηαη ηζάμηα αλάκεζα ζηηο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ. 

δ. ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο δελ είλαη ηζάμηα. 

ε. νη απνθάζεηο παίξλνληαη κε βάζε ηα αηνκηθά ζπκθέξνληα θαη δελ 

βαζίδνληαη ζην ζπιινγηθφ θαιφ. 

 



 

 Καη δεχηεξνλ ε αεηθνξία ε νπνία σο δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο απαηηεί 

ππνρξεσηηθνχο δηαιφγνπο φπνπ ην θνηλφ ζπκθέξνλ απνηειεί θαη θνηλφ ζηφρν. 

Γηα λα επηηεπρζεί απηφ φκσο ρξεηάδνληαη ελήκεξνη πνιίηεο κε δηάζεζε γηα 

ζπκκεηνρή. Δπίζεο ν  δηάινγνο πνπ ζα δηακεηθζεί πξέπεη λα είλαη ινγηθφο θαη 

κε ελαληησκαηηθφο σο πξνο ηα απνηειέζκαηά ηνπ κηαο θαη νη απνθάζεηο πνπ 

ζα παξζνχλ πξέπεη λα ππεξεηνχλ ην θνηλφ θαιφ δειαδή ην θαιφ ηεο 

θνηλφηεηαο. 

Η ζπκκεηνρηθφηεηα ζηελ αεηθνξία απαηηεί πξνζσπηθή δέζκεπζε γηα δξάζε 

θαη θαη΄ επέθηαζε νπζηαζηηθή αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά,  πνπ ζα μεπεξλά ηα 

φξηα πνπ ε πνιηηεία ζέηεη, κε ζηφρν φρη λα ηελ ππνζθειίζεη αιιά λα ηελ 

εληζρχζεη δεκηνπξγηθά.  

   Η ζπκκεηνρηθφηεηα πάλησο ζχκθσλα κε ηνπο Bouzit and Loubier, είλαη θαη απηή 

απφ κφλε ηεο κηα δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο φρη ηππηθήο αιιά θνηλσληθήο (social 

learning). Σα άηνκα αλαπηχζζνπλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, κε ηε ζπλερή θαη 

ελζπλείδεηε εκπινθή ηνπο ηδηφηεηεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηε 

ζπλελλφεζε. Έηζη παξφηη πνιιέο θνξέο νη θνηλσληθέο νκάδεο βξίζθνληαη ζε 

αληηπαξάζεζε θαηαθέξλνπλ λα δηακνξθψζνπλ κηα απφ θνηλνχ απφθαζε. (Bouzit and 

Loubier, 2004) 

 

2.  ΔΜΠΟΓΗΑ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1 ΓΗΚΑΗΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

   Πξνυπφζεζε γηα λα πξνθχςεη έλα πηζαλά δίθαην απνηέιεζκα είλαη απηφ λα απνηειεί 

απφξξνηα κηαο δίθαηαο δηαδηθαζίαο. Οη ζπκκεηέρνληεο πείζνληαη γηα ηελ πξφζεζε λα 

πξνθχςεη δίθαην απνηέιεζκα κφλν αλ πξφθεηηαη πεξί δίθαηαο δηαδηθαζίαο ελψ αλ 



 

ηαπηφρξνλα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο θαη ζπκπεξίιεςεο φισλ, ζην βαζκφ 

πνπ απηφ είλαη δπλαηφλ, ηφηε εληζρχεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ε παξαπάλσ πίζηε. 

   Οη λφκνη ζπλήζσο δηαηππψλνπλ ηελ ειάρηζηα απαηηνχκελε ζπκκεηνρή ελψ ε έλλνηα 

ηεο αεηθνξίαο ππεξεηείηαη πηζηά φηαλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν. 

   Η πξφζεζε λα ππεξεηεζεί ε ζπκκεηνρή φισλ απαηηεί ηζφηηκε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία, εθ ησλ πξνηέξσλ ελεκέξσζε γηα ηηο ζπλαληήζεηο θαη 

ηηο απνθάζεηο θαη ηέινο κεηξήζεηο γηα φια ηα απνηειέζκαηα πνπ πηζαλά ζα έρνπλ νη 

ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο ζην πεξηβάιινλ. 

   εκαληηθφ  ξφιν παίδεη κεηά ηελ δπλαηφηεηα αληηπξνζψπεπζεο, ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν ηα κέξε ζεσξνχλ φηη ηνπο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα πάξνπλ κέξνο ζηε 

δηαδηθαζία ησλ απνθάζεσλ. Μηα δέζκεπζε βέβαηα πνπ αθνξά ηα κέξε είλαη φηη ε 

απφθαζε δελ κπνξεί λα είλαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ ην θαζέλα απφ απηά κφλν ηνπ 

πξνζδνθεί. Οη απνθιίζεηο πνπ πξνέξρνληαη φκσο κέζα απφ κηα δίθαηα δηαδηθαζία 

ελδπλακψλνπλ ηνλ λφκν φηαλ απηφο ηελ πξνβιέπεη.  Οη απνθάζεηο κε ηε ζεηξά ηνπο 

αθφκα θαη αλ δελ ήηαλ νη πιένλ επηζπκεηέο γηα θάπνηεο νκάδεο γίλνληαη απνδεθηέο 

απιά θαη κφλν επεηδή κέζα ζηε δηαδηθαζία ζπκπεξηιακβάλνληαλ ε δπλαηφηεηα 

έθθξαζεο ηεο γλψκεο θάζε κέξνπο. 

   Έλα ηξίην ζηνηρείν πνπ εληζρχεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηθαηνζχλεο φζνλ αθνξά 

ηηο δηαδηθαζίεο είλαη ε ζπλέπεηα σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ 

παξφκνηεο πεξηζηάζεηο. Η άιιε άπνςε βέβαηα ππνζηεξίδεη φηη ηα πάληα 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο άξα θάζε θνξά ην δεδηθαζκέλν κπνξεί λα είλαη 

ην ζεκείν εθφξκεζεο αιιά κέζα απφ λέεο δηαδηθαζίεο θαη ζπκπεξίιεςεο ηνπ φινπ, 

λα πξνθχπηνπλ λέεο απνθάζεηο. 



 

   Η κε κεξνιεπηηθέο απνθάζεηο είλαη επίζεο έλα δεηνχκελν. Η απφδεημε βέβαηα φηη 

κηα απφθαζε έρεη παξζεί κε ζηφρν λα ιεηηνπξγήζεη κεξνιεπηηθά απέλαληη ζηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάπνηαο νκάδαο, είλαη πάξα πνιχ δχζθνιε θαη νθείινπκε 

λα παξαδερζνχκε φηη ε πνιχ εμεηδηθεπκέλε γλψζε κπνξεί λα νδεγήζεη ηηο ζεζκηθέο 

νκάδεο ελδηαθέξνληνο λα απνθαζίδνπλ κε ηξφπν κεξνιεπηηθφ γηα λα δηαθπιαρζεί ε 

ππάξρνπζα ηάμε. 

   Δπίζεο  γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα δηαδηθαζία δίθαηα, ζεσξείηαη απηνλφεην φηη ζα 

πξέπεη λα ππάξρνπλ αλψηεξα φξγαλα πξνζθπγήο  ησλ ζηγφκελσλ ελδηαθεξνκέλσλ 

ελάληηα θάπνηαο απφθαζεο. Γηα λα πξνθχπηνπλ αληηθεηκεληθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα  

ππάξρνπλ αληίζηνηρα ιεπηνκεξεηαθή θαη αθξηβήο παξαθνινχζεζε ησλ ζπλεπεηψλ ζην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ. Σν ζηνηρείν ηεο βειηίσζεο κηαο 

δηαδηθαζίαο ζε ζρέζε κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηθαηνζχλεο εληζρχεηαη κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο αεηθνξίαο. 

   Σν επφκελν ζέκα πνπ ζα πξέπεη θάπνηνο λα εμεηάζεη ζε ζρέζε κε ην παξαδνζηαθφ 

ηξφπν ζρεδηαζκνχ ηεο δεκφζηαο ζπκκεηνρήο είλαη ν βαζκφο ηεο αληηπαιφηεηαο πνπ 

πξνθαιείηαη γχξσ απφ κία πξφηαζε πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη 

απηφο ν βαζκφο αληηπαιφηεηαο ηφζν πεξηζζφηεξν ζα πξέπεη θάπνηνο λα αζρνιεζεί κε 

ην κέγεζνο ηεο επηβάξπλζεο. Έηζη έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα κηθξήο ζεκαζίαο ζέκαηα 

πξνθαινχλ κηθξή αληηπαιφηεηα ελψ ηα ζεκαληηθά αληίζηνηρα κεγάιε. 

   Αθφινπζν ηεο εθηίκεζεο ηνπ βαζκνχ ηεο αληηπαιφηεηαο είλαη ε εθηίκεζε ηνπ 

βαζκνχ ηεο ζπκκεηνρήο πνπ ζα απαηηεζεί ζπλήζσο έρνπκε κηα πεληάβαζκε  θιίκαθα 

ηνπ βαζκνχ ζπκκεηνρήο. 

 ην πξψην επίπεδν νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα είλαη παξαηεξεηέο κφλν 



 

 ην δεχηεξν επίπεδν ηνπο επηηξέπεηαη λα θάλνπλ ζρφιηα  ή θαη λα αθνπζηνχλ 

ζε θάπνην βαζκφ. 

 ην ηξίην επίπεδν ηα άηνκα είλαη ηερληθνί αλαιπηέο νη νπνίνη κπνξνχλ ιφγσ 

ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ ηνπο λα επεξεάζνπλ θαη λα νδεγήζνπλ ηνλ 

δηάινγν ζε πην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν. 

 ην ηέηαξην επίπεδν έλαο ελεξγφο ζπκκέηνρνο επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη κηα 

απφθαζε αιιά δελ είλαη απηφο πνπ παίξλεη ηελ ηειηθή απφθαζε. 

 ην πέκπην θαη ηειεπηαίν επίπεδν ν ζπκκέηνρνο ζπλδπακνξθψλεη ηελ 

ζπλαπφθαζε ή ζπκθσλεί κε θάπνηα απφθαζε.  

  Η World Bank θαζνξίδεη ηξεηο ηχπνπο εκπινθήο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ νη 

νπνίνη ηξεηο απηνί ηχπνη πεξηθιείνπλ ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαβαζκίζεηο: 

ηελ παζεηηθή ζπκκεηνρή παξέρεηαη κφλν πιεξνθφξεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζηνπο εκπιεθφκελνπο. 

ηελ ζπκβνπιεπηηθή ζπκκεηνρή δεηείηαη ε ζπκβνπιεπηηθή ζπλδξνκή ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ πξηλ ηελ απφθαζε αιιά δελ επηκεξίδεηαη ε επζχλε. 

ηελ αλαδξαζηηθή ζπκκεηνρή νη εκπιεθφκελνη θνξείο ζπκκεηέρνπλ απφ ηελ αξρή ηεο 

δηαδηθαζίαο ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο  θαη θαηαλφεζεο ηνπ ζέκαηνο φζν θαη 

θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ.  ( Creighton 1998:5) (Van Jaarsveld 

Romy, 2001) 

Γεληθφηεξα  ζηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο ζπκκεηνρήο εθείλν πνπ ελδηέθεξε ήηαλ λα 

ππάξρεη κηα ειάρηζηε ζπκθσλία κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλφλεο. Όκσο νη 

απνθάζεηο πνπ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αεηθνξίαο ζα απμήζνπλ ην βαζκφ 



 

ζπκκεηνρήο ηφζν θάζεηα φζν θαη νξηδφληηα ζε ζρέζε κε ηνπο παξαπάλσ ξφινπο πνπ 

απνδίδνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

3. ΠΧ ΑΝΑΠΣΤΔΣΑΗ ΔΝΑ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

   ην επίπεδν πνπ νη απνθάζεηο αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ θαίλεηαη λα είλαη θνηλέο θαη 

γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αεηθνξία,  παξφια απηά ρξεηάδεηαη λα πξνυπάξρεη 

έλα ζρέδην πνπ ζα επηηξέπεη ε ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ ελδηαθέξνληνο λα απνθηήζεη 

νπζηαζηηθφ λφεκα. 

   Σεο αξρηθήο δηαηχπσζεο γηα ηηο επηδξάζεηο πνπ ζα επέιζνπλ αθνινπζεί ε 

δηαηχπσζε ηνπ εξσηήκαηνο πνηνη είλαη απαξαίηεην λα απνηειέζνπλ ηελ νκάδα 

ζρεδηαζκνχ. πλήζσο πξφθεηηαη γηα κηα αληηπξνζσπία ππαιιήισλ. ηε ζπλέρεηα 

ηίζεληαη ηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε θαη πξνζδηνξίδνληαη νη νκάδεο ελδηαθέξνληνο 

απηή ε ζπγθεθξηκέλε  δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη έσο θαη πνιχ δχζθνιε. Έπεηηα 

επεμεξγάδεηαη ην εχξνο ηεο αληηπαιφηεηαο πνπ ζα πξνθχςεη. Όπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί ην κέγεζνο ηεο επηβάξπλζεο είλαη ζε επζεία ζρέζε κε ην βαζκφ 

αληηπαιφηεηαο. Άξα αλ ε αληηπαιφηεηα πνπ πξνθχπηεη είλαη κεγάιε ηφηε ζα πξέπεη 

λα αλαζεσξήζνπκε ζην επίπεδν ηεο αξρηθήο πξφβιεςεο , δειαδή απηήο ηνπ βαζκνχ 

επίδξαζεο ησλ απνθάζεσλ ζην πεξηβάιινλ. 

   ηε ζπλέρεηα γηα θάζε βήκα ζε επίπεδν απνθάζεσλ ε νκάδα ζρεδηαζκνχ ζέιεη λα 

γλσξίδεη ζε πνηα ζεκεία ζα πξέπεη λα ελαξκνληζηεί κε ηηο νκάδεο ελδηαθέξνληνο. 

Έηζη πξνζδηνξίδεηαη ηη είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδεη ε κηα νκάδα απφ ηελ άιιε. 

   Ιδηαηηεξφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε γιψζζα, κε πνιηηηζκηθά θαη πνιηηηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ιακβάλνληαη ππφςε έηζη ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ηερληθέο πνπ ζα 



 

πηνζεηεζνχλ. Αθνχ ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα παξαπάλσ πξνηείλεηαη ην ζρέδην κε ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη ην αθξηβέο πξφγξακκα. 

  Σν ζρέδην δεκφζηαο ζπκκεηνρήο κπνξεί λα αθνινπζεί ηε κνξθή ηνπ πινπξαιηζηηθνχ 

κνληέινπ ή ηνπ ζπλδπαζηηθνχ ηξφπνπ  θαη κπνξεί λα γίλεη θαηάιιειν θαη γηα 

αεηθφξεο απνθάζεηο αλ ε ηθαλφηεηα ησλ ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ απμάλεηαη 

3.1 ΠΟΗΟΗ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ ΝΑ ΤΜΠΔΡΗΛΖΦΘΟΤΝ ΣΟ 

ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ. 

   Τπάξρνπλ ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο νκάδσλ ελδηαθέξνληνο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε 

ζε φινπο ηνπο ζρεδηαζκνχο θαη απηέο είλαη: ε βηνκεραλία, ε θπβέξλεζε θαη ε 

θνηλφηεηα.  χκθσλα φκσο κε ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ αλ 

είλαη δπλαηφλ φινη νη ελδηαθεξφκελνη έηζη πεξηβαιινληηθνί, ζξεζθεπηηθνί, 

επαγγεικαηηθνί, εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί απνηεινχλ φινη δπλεηηθέο νκάδεο 

ελδηαθεξνκέλσλ. 

  χκθσλα κε ηνλ Roberts  φινη νη παξαπάλσ απνηεινχλ ην θνηλφ : 

    «…κηα ζπλερώο κεηαβαιιόκελε πνιιαπιόηεηα από ηδενινγηθέο ζπγγέλεηεο θαη 

ζπκκαρίεο αηόκσλ, πνπ νκαδνπνηνύληαη θαη επαλα-νκαδνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηα 

ζέκαηα θαη ηελ θαηαλόεζή ηνπο, ηελ ηθαλόηεηα ηνπο λα αληηιακβάλνληαη ηνλ θίλδπλν 

θαη ηελ θπζηθή εμέιημε ησλ άηππσλ δνκώλ». (Roberts 1995:227) 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ζε θάζε δηαθνξεηηθή ρσξν-ρξνληθή πεξίζηαζε απηή ε έλλνηα 

ηνπ   ‘θνηλνχ’ κπνξεί θαη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα έληνλε δηαθνξεηηθφηεηα. Άξα 

θάζε θνξά είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ θαηαλνεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ, απφ απηνχο πνπ 

ζρεδηάδνπλ ηε δηαδηθαζία, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

νλνκαδφκελνπ ‘θνηλνχ’. 



 

    Καηά ην ζχλεζεο ε θπβέξλεζε ειέγρεη πνηνο ζα απνηειεί κέξνο ηεο νκάδαο 

ελδηαθέξνληνο θαη ζπγθαιεί ηα κέιε ηεο νκάδαο. Έηζη θαινχληαη θαη φζνη 

ζεσξνχληαη απαξαίηεηνη γηα λα ζπλδξάκνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπκκεηνρήο. Σέινο 

δεηείηαη θαη ε βνήζεηα ησλ εηδηθψλ. Δδψ αλαθχπηεη έλα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα 

πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ ακεξνιεςία ησλ εηδηθψλ πνπ είλαη δηνξηζκέλνη απφ ηελ 

θπβέξλεζε θαη πνιιέο θνξέο γλσκνδνηνχλ κε βάζε ηα θπβεξλεηηθά ζπκθέξνληα. 

Γεδνκέλνπ ηνπ πςεινχ θφζηνπο νη ππφινηπεο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ δελ κπνξνχλ 

λα δηαηεξνχλ αλάινγεο επηηξνπέο εηδηθψλ άξα αθφκα θαη αλ θιεζνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζην δηάινγν δελ ζα κπνξνχλ λα ην θάλνπλ ηζφηηκα. 

    ηελ πεξίπησζε ηεο αεηθνξίαο ε ζπκκεηνρή πξέπεη λα δηεπξχλεηαη κε θάζε δπλαηφ 

ηξφπν  αθφκα θαη αλ θάπνηεο νκάδεο δελ ζα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ. Δπίζεο νη 

νκάδεο ησλ εηδηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν 

πνιπζπκκεηνρηθέο θαη λα πξνβιέπνληαη ηξφπνη γηα λα δηαηίζεληαη κε ηξφπν 

εζεινληηθφ ή λα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ αλεμάξηεηα ηδξχκαηα. 

Έηζη φζν αθνξά ηνπο αξκφδηνπο ηνπ ζρεδηαζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεη ε επηινγή 

αλάκεζα ζηα άηνκα πνπ επεξεάδνληαη άκεζα. Ωζηφζν ηα άηνκα δελ αληηιακβάλνληαη 

πάληνηε θαη ζηνλ ίδην βαζκφ αλ επεξεάδνληαη θαη θαηά πφζν. 

 

   χκθσλα κε ηνλ Creighton βαζηθά ζηνηρεία ηα νπνία θάπνηνο πξέπεη λα ιάβεη  

ππφςε ηνπ είλαη: 

 ε εγγύηεηα, δειαδή ην πνζφ θνληά δεη θάπνηνο  ζηελ πεξηνρή πνπ 

εθαξκφδεηαη ην ζρέδην θαη πθίζηαηαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ. 



 

 ηα νηθνλνκηθά νθέιε, νκάδεο πνπ έρνπλ νηθνλνκηθφ φθεινο, ή πξφθεηηαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ αληαγσληζηηθά επεηδή έρνπλ νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. 

 ε ρξήζε, ηα άηνκα πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ην 

πξφγξακκα. 

 ην θνηλσληθό, αλ ηα άηνκα ζεσξνχλ φηη ζα απεηιεζνχλ ε παξάδνζε θαη ηα 

ηνπηθά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 νη αμίεο, θάπνηα άηνκα ζα επηζπκήζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο επεηδή ζεσξνχλ 

φηη ε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ζα επεξεάζεη ηηο αμίεο ηνπο. (Creighton, 1998) 

Σέινο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ θαη μερσξηζηά άηνκα φπσο εθθιεζηαζηηθνί 

εθπξφζσπνη , πεξηβαιινληηθνί νξγαληζκνί, εθπξφζσπνη ηεο εθπαίδεπζεο θαη άιινη. 

    ην ζρεδηαζκφ γηα ηε δεκφζηα ζπκκεηνρή πξνθχπηνπλ θαη εηδηθέο πεξηζηάζεηο πνπ 

πξέπεη θάπνηνο πνπ ζρεδηάδεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ: 

 Πξψηα επαηζζεζίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ πνιηηηζκηθά θαη εζλνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ή απφ δπζαλάινγεο επηβαξχλζεηο. 

 Γεχηεξν αλ δηαθπβεχνληαη εζληθά ζπκθέξνληα. 

 Σξίην ε ρσξηθή απφζηαζε πνπ ππάξρεη απφ ηα θέληξα ησλ απνθάζεσλ. 

 Σέηαξην αλ ππάξρεη πνιηηηθή δηαζχλδεζε ηνπ ζέκαηνο κε άιια ζέκαηα 

 Πέκπην αλ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα θάπνηεο νκάδεο ελδηαθέξνληνο  λα γίλνπλ 

αληηθείκελν βηαηνπξαγηψλ απφ άιινπο ή ππάξρεη πξφλνηα λα αληηκεησπηζηνχλ 

νη βηαηφηεηεο. 



 

 Έθην  λα ππνινγηζηεί ε πηζαλφηεηα ζεκαληηθνί πνιηηηθνί λα έρνπλ ζεκαληηθέο 

ζέζεηο ζηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ αεηθνξία  ζην πεδίν ησλ απνθάζεσλ νη παξαπάλσ ηδηαίηεξεο 

πεξηζηάζεηο δηεπξχλνληαη γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ ηνλ δείθηε ρξφλν ψζηε λα 

πξνθχςνπλ πξαγκαηηθέο πεξηβαιινληηθέο επεμεξγαζίεο θαη νπζηαζηηθή ηθαλφηεηα 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ ζα νδεγήζεη ζε πξαγκαηηθφ ζπλππνινγηζκφ. 

3.2 ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

   Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ν ζπλδπαζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ  φπσο: 

 Δχξνο ζπκπεξίιεςεο 

 Λατθφο έιεγρνο 

 Ώξηκεο δηθαηνζχλεο 

 Γηαχγεηα  ησλ δηαδηθαζηψλ 

 Ιθαλφηεηαο θαη κεηαβηβαζηκφηεηαο 

απνηειεί  πξνυπφζεζε γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ ην νπνίν ζα επηηξέςεη ηελ 

δεκηνπξγία ηερληθψλ πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ νπζηαζηηθφηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ απνθάζεσλ.12 

   Γεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ πνιιέο επηκέξνπο ηερληθέο πηνζεηνχκε ηελ θαηά ηελ 

άπνςε ηνπ Smith θαηεγνξηνπνίεζε ζε ηέζζεξεηο νηθνγέλεηεο κε βάζε ηελ νκνηφηεηα 

ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ: 

 Λατθέο πλειεχζεηο 

 Μίλη-θνηλά 



 

 Άκεζε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ ςήθηζε λφκσλ 

 Ηιεθηξνληθή-δεκνθξαηία 

    Η πξψηε θαηεγνξία αθνξά ηηο Λατθέο πλειεχζεηο ελ γέλεη: ηηο δεκφζηεο 

ζπδεηήζεηο δειαδή πνπ είλαη αλνηρηέο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο. Η πην θιαζζηθή 

πεξίπησζε είλαη νη πλειεχζεηο ηνπ Γήκνπ ζηελ Αζελατθή Γεκνθξαηία. ηηο 

χγρξνλεο δεκνθξαηίεο νη πην καθξφβηεο πλειεχζεηο είλαη απηέο ηεο Νέαο Αγγιίαο 

(New England town meetings), νη ζπλαληήζεηο ηεο γεηηνληάο ζην ηθάγν (Chicago 

Community Policing) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε κηθξή θαηά θχξην ιφγν θιίκαθα. ην 

Πφξην Αιέγθξε  φπνπ ε ζπκκεηνρηθφηεηα ππεξεηεί ηε δεκηνπξγία ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο πφιεο. Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη  νη θαλφλεο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ 

έρνπλ πηνζεηεζεί ζε πνιχ κεγαιχηεξε πνιηηηθή θιίκαθα ζηελ Βξαδηιία. 

   Η δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά εθείλα ηα ζψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θφξκεο ηπραίνπ 

δείγκαηνο. Δπηκέξνπο κηθξά-θνηλά ζεσξνχληαη ηα δηθαζηήξηα ησλ πνιηηψλ (Citizens; 

Juries), ηα ζπλέδξηα ζπλαίλεζεο (Consensus Conferences) θαη ζπκβνπιεπηηθή έξεπλα 

γλψκεο (Deliberative Polls). Σν παξάδεηγκα  πνπ πηνζεηείηαη είλαη  ε πλέιεπζε ησλ 

Πνιηηψλ ηεο Βξεηαληθήs Κνινχκπηα (British Columbia Citizens’ Assembly) πνπ 

αθνξνχζε ηελ Δθινγηθή Μεηαξξχζκηζε ηνπ 2004. Η ηπραία επηιεγκέλε  πλέιεπζε 

ησλ 160 πνιηηψλ εξεχλεζe γηα έληεθα κήλεο αλ ππάξρεη πξαγκαηηθή αλάγθε λα 

ππάξμεη εηζήγεζε λένπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

   ηελ ηξίηε θαηεγνξία αλήθεη ε πεξίπησζε ηεο άκεζεο ζπκκεηνρήο ζηελ ςήθηζε 

λφκσλ. ηελ πεξίπησζε απηή νη πνιίηεο έρνπλ ίδηεο δπλαηφηεηεο ζε απνθάζεηο πξν 

ηεο θάιπεο, δειαδή  νη πξνηάζεηο θαηαξξίπηνληαη ή ιακβάλνπλ ςήθν απνδνρήο απφ 

ηνπο πνιίηεο θαη ηζρχνπλ σο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνη λφκνη. Η πεξίπησζε ηεο 

άκεζεο ζπκκεηνρήο ζηελ ςήθηζε λφκσλ είλαη ζεζκνζεηεκέλε ζηελ Διβεηία θαη ηελ 



 

Καιηθφξληα. Θεσξείηαη κηα πνιχ ζεκαληηθή δηαδηθαζία κηαο θαη νη επηηπρεκέλεο 

πξσηνβνπιίεο ζα εηζάγνπλ πην δίθαηνπο λφκνπο θαη ζα απαιιάμνπλ ηνπο πνιίηεο απφ 

ηελ ππάξρνπζα άδηθε λνκνζεζία. 

   Σέινο ε Γηαδηθηπαθή Γεκνθξαηία δηαθέξεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο ζην 

φηη γηα ηελ ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηερλνινγία. Παξφηη νη ελ δπλάκεη δπλαηφηεηεο ηηο ηερλνινγίαο είλαη απεξηφξηζηεο δελ 

θαίλεηαη πξνο ην παξφλ λα έρνπλ πξνζθέξεη ηα αλακελφκελα. Οη εθθάλζεηο πνπ 

έρνπλ κέρξη ηψξα παξαηεξεζεί είλαη νη ηνπ 21
νπ

 αηψλα πλαληήζεηο ηεο Πφιεο φπνπ 

νη λέεο ηερλνινγίεο επέηξεςαλ ηελ θαηά πξφζσπν εκπινθή ησλ πνιηηψλ, ηα 

δηαδηθηπαθά θφξνπκο , ε απεπζείαο έθθξαζε γλψκεο φπσο επίζεο θαη ε έθθξαζε  ηεο 

άκεζεο ζπκκεηνρήο ζηελ ςήθηζε λφκσλ κπνξεί λα γίλεη κε ηε βνήζεηα ηεο 

ηερλνινγίαο.13 

3.3. Ζ ΚΡΗΣΗΚΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

   Κξίλνπκε απαξαίηεην λα επηζεκάλνπκε φηη ην ζχλνιν ησλ κεζφδσλ ζπκκεηνρήο 

απαηηεί έλα πιαίζην ην νπνίν ζα δηεπθνιχλεη ηελ θαηάηαμε ηεο θάζε κεζφδνπ κε βάζε 

ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηεο ζηε δηακφξθσζε δεκνθξαηηθφηεξσλ πεξηβαιιφλησλ. 

Θεσξείηαη φηη απηφ ην πιαίζην αμηνιφγεζεο ησλ κεζφδσλ ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα 

έρεη θαη φκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε εθείλα πνπ αλαθέξζεθαλ σο πξναπαηηνχκελα γηα 

ηελ επηινγή ησλ ηερληθψλ ζπκκεηνρήο. 

   Άξα ελλννχκε έλα πιαίζην ην νπνίν ζα παίξλεη ππφςε ηνπ ην εχξνο ηεο 

ζπκπεξίιεςεο θαη ηνπ ιατθνχ ειέγρνπ, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο δηαθάλεηαο ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη  ηεο κεηαβηβαζηκφηεηαο ηνπο απφ ηελ θιίκαθα ηνπ ηνπηθνχ ζηηο 

θιίκαθεο ηνπ ησλ νξίσλ ελφο θξάηνπο ή θαη ζε δηεζλή θιίκαθα.14 



 

  Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε νξίζακε θαη ην αληίζηνηρν πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο  ηνπ 

πνιίηε γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο ελεξγνχο πνιηηφηεηαο.  Μηιάκε δειαδή γηα έλαλ 

πνιίηε πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Glover (2004) είλαη ηαπηφρξνλα «θνηλνηηθφο» 

(communal), «ππεχζπλνο» (responsible) θαη «ζπκκεηνρηθφο» (participatory). 

   ε επίπεδν ηερληθψλ πξνθξίλνληαη εθείλεο πνπ ελεξγνπνηνχλ ζην κέγηζην ηηο 

πξναλαθεξζείζεο ηδηφηεηεο θαη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έλα πξνο δηακφξθσζε  

ζπλερέο απφ  ελήιηθεο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί κέζα ζηα δεκνθξαηηθά πεξηβάιινληα  

ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

1. Απφ ηελ ηζηνξία ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο δηαπηζηψλεηαη φηη νη 

δηαθεξχμεηο ηεο UNESCO  πεξηιακβάλνπλ θάζε θνξά ηξία ζηνηρεία: ην πεξηβάιινλ, 

ηνλ πνιίηε θαζψο θαη ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δξάζεηο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά θαηξνχο 

θαη δεκηνχξγεζαλ έλα εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. 

2. Δλψ ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε έδηλε έκθαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε 

ην πεξηβάιινλ, ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε εζηηάδεη ζηε δξάζε θαη 

ιηγφηεξν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί φκσο σο ηερληθέο επίηεπμεο 

ησλ ζηφρσλ ηεο. 

3. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία ζεσξεί ηζφηηκα ζηα ηξία δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

ην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία. Γηαθνξνπνηεί ην πξνθίι ηνπ πνιίηε 

θαη ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία πνιηηψλ πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ θξηηηθή ηνπο 

πξνζέγγηζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ηξείο πξναλαθεξφκελεο ζθαίξεο. 

4. Η ζπκβνιή ηφζν ηεο ηππηθήο φζν θαη ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο θξίλεηαη ίζεο 

ζεκαζίαο φηαλ θαη νη δχν δηαπλένληαη απφ ηηο αξρέο ηεο κάζεζεο γηα ηελ αεηθνξία 

θαη δελ εκθαλίδνπλ ζεκάδηα κεξνιεςίαο. 

5. Ο πεξηβαιινληηθφο εγγξακκαηηζκφο φηαλ έρεη επηηεπρζεί πιήξσο αθνξά έλα πνιίηε 

ψξηκν πνπ ιεηηνπξγεί ζπκκεηνρηθά γηα λα ζπλαπνθαζίδεη ηφζν γηα ζέκαηα θνηλσληθν-

νηθνλνκηθήο φζν θαη πνιηηηθήο θχζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη επηδξνχλ θαη ζηνλ ίδην. 

6. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ πςειφηεξσλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

εγγξακκαηηζκνχ είλαη απαξαίηεην νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ επηκνξθσζεί κε βάζε ηηο 

αξρέο ηεο αεηθνξίαο,  ηφζν ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβαιινληηθά θαη 



 

πνιηηηθά επαηζζεηνπνηεκέλνπ πνιίηε φζν θαη ζε παηδαγσγηθφ επίπεδν,  έηζη ψζηε λα 

εθαξκφζεη εθείλεο ηηο παηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο, κεζφδνπο θαη ηερληθέο πνπ 

ζπλάδνπλ κε ηε αεηθνξία. 

7. Πέξα απφ ηε θπξίαξρε εθδνρή ηεο αεηθνξίαο, νη ππφινηπεο πξνθχπηνπλ σο αλάγθε 

θξηηηθήο ηεο θπξίαξρεο θαη δηαηππψλνπλ ηηο αληηξξήζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε επηκέξνπο 

ζηνηρεία ησλ ηξηψλ αιιειεπηδξψλησλ πεξηβαιιφλησλ. ηφρνο ηνπο είλαη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο κάζεζεο ζηελ αεηθνξία πνπ  ζπλδξάκεη ζηελ απνθαηάζηαζε 

ηνπ αιεζηλνχ ξφινπ ηνπ πνιίηε ησλ θνηλσληψλ αιιά θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηε θχζε.  

8. Απφ ην ζπζρεηηζκφ ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη  ηνπ ελεξγνχ 

πνιίηε πξνθχπηνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά αλάκεζα ζηε εθπαίδεπζε γηα ηε αεηθνξία 

θαη ζηελ αληίζηνηρε γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο 

γηα ηελ αεηθνξία  έρνπλ κηα ηάζε ζπλερνχο δηεχξπλζεο φζνλ αθνξά ην 

ζπκπεξηιακβαλφκελν. Απηή είλαη κηα ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα ηεο δεκνθξαηίαο 

επίζεο. Η ζπκκεηνρηθφηεηα πνπ έρεη ηελ ηάζε λα δηεπξχλεηαη δίλεη θαη απηή έλα 

αθφκα πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Η απφ πξφζεζε δξάζε νδεγεί ζηνλ εληνπηζκφ 

ιχζεσλ πνπ ρηππνχλ ην πξφβιεκα ζηε ξίδα ηνπ θαη ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη απφ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη ρεηξαγσγεκέλεο θαη θαηερνχκελεο. Οη ζηξαηεγηθέο θαη νη 

κέζνδνη κάζεζεο είλαη θνηλνί. 

9. Η Γηα Βίνπ εθπαίδεπζε έρεη ζαλ θχξηνπο ζηφρνπο ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηε δηεχξπλζε ηεο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο ψζηε λα 

πεξηιακβάλεη ην φινλ θαη ην άλνηγκα ησλ ζπζηεκάησλ ζηα δηάθνξα πεξηβάιινληα κε 

ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ. Τηνζεηψληαο ηηο αξρέο ηεο Αεηθνξίαο ηεο απνδίδνληαη 

ζήκεξα πεξηζζφηεξα δεκνθξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηε βάζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη 



 

ηεο ζπλνρήο. ηα αξλεηηθά ηεο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο ζήκεξα είλαη φηη 

πξνζαλαηνιίδεηαη θαηά πνιχ ζηα δεηνχκελα ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. 

10. Η εζηθή ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεσξηψλ έρνπλ θνηλνχο ηφπνπο 

γηαηί φπσο δηαπηζηψζεθε ε εθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. 

11. ηελ απγή ηνπ 21
νπ

 αηψλα θαη ελψ νη θνηλσλίεο έρνπλ ήδε βηψζεη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ αλζξσπνθεληξηθά θηλνχκελσλ ζεσξηψλ θαη ζπζηεκάησλ ππάξρεη 

ε πεπνίζεζε πσο ην κε εζηθφ θπξηάξρεζε. Κπξίσο εμαηηίαο ηνπ φηη ν άλζξσπνο 

ζεψξεζε εαπηφλ θπξίαξρν πάλσ ζε φηη αθνξά ηε θχζε. ήκεξα πηνζεηνχληαη ζεσξίεο 

κε αιιαγή ζηνλ εζηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ γηα λα απνδνζεί ζηε θχζε ηζφηηκε ζέζε 

θαη ν άλζξσπνο λα λνείηαη σο κέξνο ηεο.  

12. Έλα λέν δεκνθξαηηθφ πιαίζην δηακνξθψλεηαη επίζεο ζην νπνίν ην δεηνχκελν 

είλαη  ν πνιίηεο λα ζπκκεηέρεη ηζφηηκα θαη έρνληαο ηελ αλάινγε γλψζε ψζηε λα 

αληηιακβάλεηαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ελφο ζηε ζπλδηακφξθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ, κε 

ηελ πεπνίζεζε πσο φηη απνθαζίδεηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν επεξεάδεη πεξηβάιινληα πνπ 

κπνξεί ρσξηθά θαη ρξνληθά λα βξίζθνληαη καθξηά.    

13. Η αεηθνξία απαηηεί ζπκκεηνρή. ην εξψηεκα πνηνο ζα ζπκκεηέρεη θαη ζε ηη βαζκφ 

ε απάληεζε είλαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη αλάινγα ηε ρσξν-ρξνληθή πεξίζηαζε. 

Η ιέμε θιεηδί πνπ έρεη ζρέζε κε ην ζπζρεηηζκφ ηεο  αληηπξνζψπεπζεο αλάκεζα ζην 

θξάηνο,  ηνπο εηδηθνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο ελδηαθεξφκελνπο είλαη ηζνηηκία  Οη 

ηερληθέο ζπκκεηνρήο θαη ην πιαίζην αμηνιφγεζήο ηνπο ζα πξέπεη γηα λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο ψξηκα δεκνθξαηηθέο, λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ην εχξνο ηεο 

ζπκπεξίιεςεο θαη ηνπ ιατθνχ ειέγρνπ, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο δηαθάλεηαο ησλ 



 

δηαδηθαζηψλ θαη  ηεο κεηαβηβαζηκφηεηαο ηνπο απφ ηελ θιίκαθα ηνπ ηνπηθνχ ζηηο 

θιίκαθεο ηνπ εζληθνχ ή θαη ηνπ δηεζλνχο . 
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