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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σε μια εποχή κοινωνικο-οικονομικής αλλά και οικολογικής κρίσης, η ανάγκη 

επαναπροσδιορισμού της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον (Μουστάκας, 2013) 

αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Σύμφωνα με το νέο ορισμό της αειφορίας, στο νήμα 

των περιβαλλοντικών ζητημάτων υφαίνονται κοινωνικά, οικονομικά αλλά και 

πολιτισμικά/πολιτιστικά προβλήματα, γεγονός που αναδεικνύει τον βαθιά κοινωνικό 

χαρακτήρα τους αλλά και την ανάγκη μιας συλλογικής προσπάθειας για την επίτευξη 

των αειφόρων στόχων. Σύμμαχο, στην προσπάθεια αντιμετώπισης των 

περιβαλλοντικών ζητημάτων, αποτελεί η εκπαίδευση, μέσω της οποίας, οι στόχοι για 

κοινωνική ενεργοποίηση αλλά και συμμετοχική διαχείριση, μπορούν να καταστούν 

εφικτοί. 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού των στόχων της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με σκοπό την αλλαγή της στάσης των συμμετεχόντων. 

Μια σειρά εργαστηριακών μαθημάτων διεξήχθη από τον Μάρτιο ως τον Μάϊο του 2016 

σε 37 τεταρτοετείς φοιτητές, στο πλαίσιο του μαθήματος Περιβαλλοντική Αγωγή, που 

προσφέρεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Τα εργαστηριακά μαθήματα σχεδιάστηκαν υπό το πρίσμα της Θεωρίας της 

Δραστηριότητας (Cultural and Historical Activity Theory) και του Επεκακτικού 

Κύκλου Μάθησης (Expansive Learning Cycle) με τη χρήση των συμμετοχικών 

μεθόδων (Brainstoarming, Delphi Technique, Case Study, Role Play, Threats to 

Sustainability, Poster) ως πολιτισμικά εργαλεία στη θεωρία της δραστηριότητας.  

Η παρούσα εργασία διερευνά πρώτον, τις αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα 

κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Αγωγής, δεύτερον, τις απόψεις 

των συμμετεχόντων για τις σχέσεις του περιβάλλοντος με άλλα κοινωνικά ζητημάτα, 

και τρίτον, τον τρόπο με τον οποίο η χρήση των συμμετοχικών μεθόδων κατά τη 

διδακτική διαδικασία οδηγεί στη χρήση συμμετοχικών λύσεων για την 

αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την αειφορία. Το ερευνητικό υλικό 

αποτέλεσαν 24 αποσπάσματα βίντεο από τη διδακτική διαδικασία, οχτώ αφίσες και 

επτά γραπτές εργασίες, ενώ για την ανάλυση των δεδοµένων χρησιμοποιήθηκε το 

πακέτο λογισµικού ποιοτικής ανάλυσης Nvivo 2010, το οποίο παράγεται από την QSR 

International. 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoiYfA1-LTAhUDSRoKHUEJBDwQFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.qsrinternational.com%2F&usg=AFQjCNFMT8P4YeVW-zj0pCpP_yxEvSfgMQ&sig2=xp6FL6PL-6yCbp3ZyzWaqw
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoiYfA1-LTAhUDSRoKHUEJBDwQFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.qsrinternational.com%2F&usg=AFQjCNFMT8P4YeVW-zj0pCpP_yxEvSfgMQ&sig2=xp6FL6PL-6yCbp3ZyzWaqw
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Σε αυτό το πλαίσιο, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η χρήση των 

συμμετοχικών μεθόδων ως εργαλείο στη θεωρία της δραστηριότητας οδηγεί στη 

συμμετοχική επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τη φύση και ενισχύει τη 

συμμετοχικότητα. Συγκεκριμένα, οι συμμετοχικές τεχνικές μπορούν να 

λειτουργήσουν ως μια γέφυρα σύνδεσης και αναγωγής ενεργειών από το επίπεδο της 

τάξης στο επίπεδο της κοινωνίας. Τέλος, η συλλογική/συμμετοχική εργασία στην τάξη, 

οδήγησε στην αναγνώριση της πολυπλοκότητας των περιβαλλοντικών ζητημάτων 

καθώς οι συμμετέχοντες, μέσα από τα τελικά προϊόντα που παρήγαγαν (γραπτές 

εργασίες), εξέφρασαν τις πολλαπλές συνδέσεις των περιβαλλοντικών ζητημάτων με το 

κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. 

Λέξεις Κλειδιά: περιβαλλοντική εκπαίδευση, συμμετοχικές μέθοδοι, θεωρία της 

δραστηριότητας, επεκτατική μάθηση, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
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ABSTRACT 

In a time of socio-economic but also ecological crisis, the need to redefine the 

relationship between man and the environment (Moustakas, 2013) is a top priority. 

According to the new definition of sustainability, environmental issues include social, 

economic and cultural problems, thus highlighting their deep social nature and the need 

for a collective effort in order to achieve sustainable development objectives. Education 

plays a major role in the treatment of environmental issues. Through education, 

objectives for social engagement and participatory management, may become feasible. 

This research is an attempt to redefine the objectives of environmental education 

in order to change participants’ attitude. For this purpose, a series of workshops was 

held from March to May 2016 in 37 final-year students, within the framework of the 

Environmental Education course, offered by the Department of Early Childhood 

Education of the University of Ioannina. Workshops were designed in the context of 

Cultural and Historical Activity Theory and Expansive Learning Cycle, using 

participatory methods (Brainstoarming, Delphi Technique, Case Study, Role Play, 

Threats to Sustainability, Poster) as cultural tools in the Activity Theory. The paper 

examines first, the interactions that take place during the Environmental Education 

workshop, secondly, the interactions between environment and other social issues and 

thirdly, the way in which the use of participatory methods in the teaching process leads 

to the use of participatory solutions to address issues regarding sustainability. The 

collection of data included 24 video files, eight posters and seven assingments. 

Research data were analysed by the qualitative data analysis program Nvivo 2010.  

In this context, the findings have shown that the use of participatory methods in 

the classroom leads to the participative solution of the problems related to nature and 

enhances the participation. In particular, participatory techniques can act as a bridge of 

association and action-sharing from class to societal level. Finally, collective / 

participatory work in the classroom leads to recognition of the environmental issues 

complexity, as the participants expressed the multiple connections of environmental 

issues to social and economic level. 

Keywords: environmental education, participatory methods, activity theory, 

expansive learning, environmental awareness 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι κοινά παραδεκτό ότι διανύουμε μια βαθιά και πολύπλευρη κρίση. Η 

παγκόσμια οικονομική κρίση και η δυσχερής κοινωνικοπολιτική κατάσταση 

επιβαρύνει ολοένα και περισσότερο τη ρηγματοποίηση των ανθρωπίνων σχέσεων. Οι 

ωφελιμιστικές τάσεις του σύγχρονου ανθρώπου συχνά δεν του επιτρέπουν να 

ασχοληθεί με την περισυλλογή και τον στοχασμό με αποτέλεσμα να χάνει μεγάλο 

κομμάτι των αξιών του, δημιουργώντας προβλήματα σε διάφορους τομείς της ζωής 

του. Ανάμεσα σε αυτές τις βλάβες, η καταστροφή του περιβάλλοντος αποτελεί, 

μάλλον, τη σημαντικότερη μάστιγα των εποχών. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων του 

ανθρώπου με το περιβάλλον, η αλλαγή της στάσης του, η παρακίνηση του σε μια 

προσπάθεια εντατικής κριτικής και επίλυσης των ζητημάτων που αφορούν το 

περιβάλλον, αλλά και η ενεργοποίηση του για συμμετοχικές δράσεις που θα 

απευθύνονται στο κοινωνικό σύνολο και θα επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τους 

υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. 

Η παρούσα έρευνα δράσης αποτελείται από μια σειρά εργαστηριακών μαθημάτων 

σχεδιασμένα σύμφωνα με τις αρχές της Επεκτατικής Μάθησης και της Θεωρίας της 

Δραστηριότητας και επιδιώκει να αναγάγει και να συνδέσει τις ενέργειες των 

συμμετεχόντων από το επίπεδο της τάξης στο επίπεδο της κοινωνίας. Η Θεωρία της 

Δραστηριότητας, η οποία προσανατολίζεται προς τη μελλοντική εξέλιξη ενός 

συστήματος δραστηριότητας (Κολοκούρη, 2016), είναι ικανή να ενισχύσει και να 

επηρεάσει την έκβαση της «νέας γνώσης» στο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον. 

Σημαντικό ρόλο για την επιστημονική εκπαίδευση στο συγκεκριμένο σύστημα 

δραστηριoτήτων διαδραματίζει η έννοια της συμμετοχής στην κοινότητα (Plakitsi, 

2013). 

Για το λόγο αυτό, η συγκεκριμένη έρευνα κάνει χρήση των συμμετοχικών 

μεθόδων (Brainstoarming, Delphi Technique, Case Study, Role Play, Threats to 

Sustainability, Poster) ως διαμεσολαβούμενο εργαλείο στο πλαίσιο της 

κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας της δραστηριότητας (Cultural and Historical Activity 

Theory) σε ό,τι αφορά τα ζητήματα για την αειφορία. Ο σχεδιασμός των 

εργαστηριακών μαθημάτων ακολουθεί τον Επεκτατικό Κύκλο Μάθησης ο οποίος εξ’ 

ορισμού εστιάζει στην επίλυση προβλημάτων. Συνοπτικά, ο Eπεκτατικός Kύκλος 
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Mάθησης ξεκινά με τον προσδιορισμό του προβλήματος, την ανάλυση της τρέχουσας 

κατάστασης, το σχεδιασμό ενός νέου μοντέλου –που θα βοηθήσει στην επίλυσης της 

τρέχουσας κατάστασης-, την εφαρμογή και την αξιολόγησή του. 

Η παρούσα έρευνα δράσης διερευνά αφενός τον τρόπο που οι αλληλεπιδράσεις, 

που δημιουργούνται σε ένα συμμετοχικό πλαίσιο δραστηριοτήτων, ενισχύουν την 

κατανόηση της πολυπλοκότητας των περιβαλλοντικών ζητημάτων και αφετέρου τον 

τρόπο που επηρεάζουν την κοινωνική ενεργοποίηση των συμμετεχόντων μεταξύ τους 

και με την κοινωνία γενικότερα. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο στο 

οποίο στηρίχθηκε η έρευνα. Στην πρώτη ενότητα αναφέρονται τα σημαντικότερα 

περιβαλλοντικά ζητήματα του αιώνα μας, η τροπή που έχουν πάρει εξαιτίας της 

ανθρώπινης δραστηριότητας αλλά και η επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση τους. 

Επιπλέον, γίνεται κατανοητή η κυκλική σειρά καταστροφών η οποία ξεκινά με την 

καταστροφή του περιβάλλοντος να εντείνει τα κοινωνικά προβλήματα, τα οποία με τη 

σειρά τους επηρεάζουν τα οικονομικά, πολιτισμικά, ηθικά ζητήματα και ούτω καθεξής. 

Η δεύτερη ενότητα πραγματεύεται τους στόχους και τις προτεραιότητες που θέτει 

η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνοντας σαφή την ανάγκη για ολιστική αντιμετώπιση των 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Ακόμα, παρουσιάζεται η μεταφορά των 

στόχων στη σχολική πραγματικότητα, η ανάγκη αλλαγής της εκπαίδευσης σε ό,τι 

αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα και η απαίτηση για έναν προσανατολισμό 

περισσότερο εστιασμένο στις συμμετοχικές προσεγγίσεις. 

Στην τρίτη ενότητα αναλύεται η αξία της συμμετοχής στην επίλυση 

κοινωνικοπολιτισμικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, οι αρχές και τα οφέλη των 

συμμετοχικών μεθόδων και προσεγγίσεων καθώς παρουσιάζονται και οι συμμετοχικές 

τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία. 

Η τέταρτη ενότητα υποστηρίζει τη θεωρία της δραστηριότητας ως ένα ψυχολογικό 

εργαλείο που στοχεύει στην αλλαγή της ανθρώπινης συνείδησης και συμπεριφοράς και 

είναι κατάλληλο για το σχεδιασμό και την ανάλυση δραστηριοτήτων που αφορούν 

κοινωνικοπολιτισμικά και κατ’ επέκταση περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Τέλος, η πέμπτη ενότητα αφορά την Επεκτατική μάθηση ως ένα πλαίσιο που -σε 

μια οριζόντια μετακίνηση- βασίζεται στη συμμετοχή και επιδιώκει τη μάθηση μέσα 
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στην κοινότητα με σκοπό το μετασχηματισμό και την αλλαγή της κουλτούρας του 

εκπαιδευόμενου. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι προκαταρκτικές ενέργειες και το είδος 

της έρευνας (Έρευνα Δράσης), τα ερευνητικά ερωτήματα αλλά και το δείγμα της 

έρευνας. 

Το τρίτο κεφάλαιο αφορά τη δομή του εργαστηρίου, το σχεδιασμό υπό το πρίσμα 

του Επεκτατικού Κύκλου Μάθησης, τα μέσα συλλογής του ερευνητικού υλικού και 

την ανάλυση των αποτελεσμάτων με το ποιοτικό εργαλείο Nvivo, ενώ το τέταρτο 

κεφάλαιο παρουσιάζει τη Θεωρία της Δραστηριότητας ως μεθοδολογικό εργαλείο 

ανάλυσης και την ανάλυση των δραστηριοτήτων με βάση το τρίγωνο της θεωρίας 

(Activity Theory Triangle). 

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας, ενώ η εργασία 

ολοκληρώνεται στο έκτο κεφάλαιο όπου συζητώνται τα αποτελέσματα και τα 

συμπεράσματα που αναδείχτηκαν και γίνεται αξιολόγηση των εργαλείων που 

χρησιμοποιήθηκαν σε σχέσεις με τους στόχους που είχαν τεθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

1.1 Τα σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα 

Διανύουμε παγκοσμίως μια εποχή τεράστιων αλλαγών οι οποίες επηρεάζουν 

συνολικά τις διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. Η ραγδαία ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και η σύγχρονη τάση της κοινωνίας να στρέφει την προσοχή της στο 

κέρδος, συχνά οδηγεί σε εκπτώσεις της διαχείρισης των ζητημάτων που αφορούν την 

ποιότητα του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται το μέλλον του πλανήτη.. 

Σύμφωνα με τις κατηγοριοποιήσεις του Econews 2014 το ζήτημα της Κλιματικής 

αλλαγής αναδεικνύεται ως το πιο δημοφιλές ανάμεσα στα υπόλοιπα περιβαλλοντικά 

ζητήματα και εμφανίζεται συχνότερα στο περιεχόμενο των περισσότερων 

επιστημονικών περιοδικών, με τον παράγοντα της ανθρώπινης δραστηριότητας να 

συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή (Jiang, Xiong, Wang, Liu, Guo & Yu Xu, 

2015). Στην πέμπτη έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 

Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014) αναδεικνύεται 

πως η ίδια αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας, με τα επίπεδα 

επικινδυνότητας να είναι αυξημένα και τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη 

να έχουν γίνει ήδη αισθητές σε πολλές πτυχές της ανθρώπινης ζωής. 

Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα ζήτημα που μπορεί να προσεγγιστεί 

μεμονωμένα για την αντιμετωπισή του κι αυτό φαίνεται αν αναλογιστούμε τους 

παράγοντες που οδηγούν σε αυτήν. 

Κεντρική θέση ανάμεσα σε αυτούς λαμβάνει η ρύπανση της ατμόσφαιρας. Είναι 

γεγονός ότι τα τελευταία 50 χρόνια, η αναλογία μείγματος του διοξειδίου του άνθρακα 

(CO2) στην ατμόσφαιρα, αυξήθηκε κατά 20%. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως 

«ακόμη κι αν ανακοπεί η αύξηση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, η 

συγκέντρωσή του στην ατμόσφαιρα θα συνεχίσει να αυξάνεται, με αποτέλεσμα την 

αχαλίνωτη υπερθέρμανση» (Μουσιόπουλος, 2015). Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, 

το λιώσιμο των πάγων, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η αύξηση των ακραίων 

καιρικών φαινομένων, είναι κάποιες από τις άμεσες συνέπειες της παγκόσμιας 
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υπερθέρμανσης, ενώ η αύξηση της νοσηρότητας και θνησιμότητας του ανθρώπινου 

είδους λόγω των ρυπογόνων αερίων, η επιβάρυνση της οικονομίας για την 

αποκατάσταση του οικοσυστήματος αλλά και για την αποκατάσταση της ανθρώπινης 

υγείας, είναι μεταξύ άλλων, κάποιες από τις έμμεσες συνέπειες της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης. 

Παράλληλα, ένας κύκλος προβλημάτων που συνηγορεί στην ρύπανση της 

ατμόσφαιρας και την κλιματική αλλαγή σχετίζεται με τη διαχείριση των φυσικών 

πόρων με στόχο την παραγωγή ενέργειας. Η «εκρηκτική αύξηση της χρήσης ορυκτών 

καυσίμων» αφενός εντείνει την μόλυνση της ατμόσφαιρας και αφετέρου οδηγεί στην 

εξασθένιση των φυσικών πόρων του πλανήτη. Οι καταναλωτικές τάσεις του σύγχρονου 

ανθρώπου, που ενισχύουν την κατασπατάληση της ενέργειας και άρα των φυσικών 

πόρων, έχoυν ως αποτελέσμα την αλλαγή των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού 

αλλά και την αύξηση της διχάλας της κοινωνικο-πολιτικής αδικίας σε βάρος των 

αδύναμων. 

Η άνιση κατανομή των φυσικών πόρων είναι ήδη ευρέως διαδεδομένη σε ό,τι αφορά 

την κατανομή του καθαρού νερού ανά τον κόσμο. Ήδη από το 2008, σύμφωνα με 

έρευνα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (WHO) και της UNICEF, οι 

ανεπτυγμένες -και κυρίως οι βιομηχανικές χώρες- φαίνεται να καταναλώνουν περίπου 

350 λίτρα ανά ημέρα νερού, τη στιγμή που ο μέσος άνθρωπος χρειάζεται 20 με 50 λίτρα 

νερού για να καλύψει τις καθημερινές του ανάγκες. Αντίστοιχα, το ποσοστό 

κατανάλωσης νερού του μέσου ατόμου στις υποσαχάριες χώρες της Αφρικής είναι 

μόλις 10 με 20 λίτρα ανά ημέρα. Το 2015, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε νέα 

έρευνα ανακοινώνει πως «σχεδόν 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν πηγές 

πόσιμου νερού μολυσμένες από κόπρανα, κάτι που τους εκθέτει στον κίνδυνο να 

μολυνθούν από χολέρα, δυσεντερία, τύφο και πολιομυελίτιδα». Η UNICEF υπολογίζει 

ότι 1.400 παιδιά κάτω των 5 ετών πεθαίνουν κάθε μέρα από διαρροϊκές 

ασθένειες που συνδέονται με την έλλειψη ασφαλούς πόσιμου νερού και επαρκούς 

αποχέτευσης και υγιεινής. Με βάση αυτά τα δεδομένα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

(2015) εκπόνησε 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης εκ των οποίων ένας αφορά την 

εξασφάλιση πόσιμου νερού για όλους και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων. 

Ωστόσο, η διαχείριση των υδάτινων πόρων με στόχο την αειφόρο χρήση και την 

οικονομική ανάπτυξη  είναι τεχνικά και πολιτικά μια δύσκολη πρόκληση για τις 

http://newpost.gr/tag/UNICEF
http://newpost.gr/tag/%CE%A0%CE%9F%CE%A5
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κοινωνίες (Jacobs,  Lebel, Buizer, Addams, Matson, McCullough, Garden, Saliba, & 

Finan, 2016). Μετά την εκπόνηση των 17 βιώσιμων στόχων του ΟΗΕ, οι χώρες μέλη 

αύξησαν κατά 4,9% τις δαπάνες για ύδρευση και αποχέτευση, παρόλα αυτά το 80% 

των χωρών δεν είναι ικανό ακόμη για να πραγματοποιήσει τέτοιες δαπάνες. Ενώ η 

παροχή του γλυκού νερού βρίσκεται ήδη σε απειλή, το «παζλ των καταστροφών» 

συχνά συμπληρώνει η ρύπανση των υδάτων μέσω της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Σύμφωνα με έρευνα των Jacobs et al (2016), 

παρά την επιδεινωμένη κατάσταση σε σχέση με τη διαχείριση των υδάτων αλλά και τις 

απειλές που προκύπτουν από τα ερευνητικά δεδομένα, οι υπεύθυνοι φορείς λήψης 

αποφάσεων αρνούνται να προβούν σε ακραίες -απαραίτητες όμως για την αλλαγή της 

κατάστασης- θέσεις, και μια από τις βασικότερες αιτίες αποτελεί η μη συνειδητοποίηση 

των επιπτώσεων αλλά και ο φόβος δυσαρέσκειας του κοινωνικού συνόλου από τα 

πιθανά μέτρα. 

Με αυτόν τον τρόπο αναδύεται ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα του 21ου αιώνα 

(Γαβριλάκης, 2016, συνέδριο EPOQUE) η καταστροφή της βιοποικιλότητας. Η 

εκτεταμένη χρήση χημικών λιπασμάτων και παρασιτοκτόνων στη γεωργία, τα λύματα 

και βιομηχανικά απόβλητα καταλήγουν στο νερό με αποτέλεσμα την υδατική ρύπανση 

και τη δηλητηρίαση πολλών οργανισμών που ζουν μέσα σε αυτό. (“Οι απειλές για τη 

Βιοποικιλότητα-Μέτρα πρόληψης”, 2014). Επιπλέον, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και 

«η έντονη και άναρχη αστικοποίηση» που επιβάλλει την κατασκευή έργων, όπως 

δρόμων και φραγμάτων, κατακερματίζει ή καταστρέφει τα ενδιαιτήματα των ειδών. Ο 

κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων, πέρα από τις ζημιές που προξενεί στα φυσικά 

τοπία, εμποδίζει, παράλληλα, τα ζώα να βρουν την τροφή τους με αποτέλεσμα να 

διαφοροποιεί σταδιακά το γενετικό υλικό μεταξύ των ζώων του ίδιου γένους και να 

μειώνει την ποικιλότητα του κάθε είδους. Ο κύκλος συνεχίζεται με την καταστροφή 

της βιοποικιλότητας να αποδυναμώνει την υγεία του ανθρώπου και να διακυβεύεται 

ακόμη και το ζήτημα της επιβίωσής του. 

Με βάση τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι «ο πλανήτης νοσεί» (Μουσιόπουλος, 

2015). Ο άνθρωπος είναι παράλληλα ο πομπός των περιβαλλοντικών ζητημάτων αλλά 

και ο αποδέκτης των συνεπειών τους. Συνεπώς, ο χαρακτήρας των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων θεωρείται βαθιά κοινωνικός και για την αντιμετώπισή τους επιβάλλεται 
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ο επαναπροσδιορισμός της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον με στόχο την 

αρμονική συνύπαρξή τους (Γεωργόπουλος, 2003, οπ. αναφ. στο Μουστάκας, 2013). 

1.2 Η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη (ESD) 

Η διεθνής κοινότητα, κατανοώντας ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα αποτελούν 

ένα βαθιά κοινωνικό ζήτημα, έδωσε ένα ευρύτερο νόημα στην περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, με έμφαση στην ηθική, πολιτιστική και οικονομική διάσταση. Από την 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση περνά στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

(ΕΑΑ) και δημιουργεί μια «γέφυρα απέναντι σε μια καινούρια κοινωνία» (Gavrilakis, 

Flogaiti & Liarakou, 2014) όπου τα σχολεία και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι φορείς 

συνεργάζονται σε μια κοινή πορεία για την αειφορία. 

Με την εισαγωγή του ορισμού της αειφορίας στην εκπαίδευση αλλά και την 

κοινωνία, τίθεται στόχος η ανθρώπινη ευημερία, η οποία σχετίζεται όχι μόνο με την 

κατοχύρωση των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε σχέση με το περιβάλλον, αλλά και με 

δικαιώματα που αφορούν την ειρήνη, την ισότητα και τη δικαιοσύνη. 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το 2015 στο πλαίσιο της Αειφορίας θέτει την 

ικανοποίηση 17 στόχων για τα επόμενα 15 χρόνια ως κομμάτι της νέας αντζέντας για 

τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι στόχοι με τη σειρά που όρισε ο ΟΗΕ αναφέρονται παρακάτω: 

1.Μηδενική Φτώχεια 

2.Μηδενική Πείνα 

3.Καλή Υγεία και Ευημερία 

4.Ποιοτική Εκπαίδευση 

5.Ισότητα των Φύλων 

6.Καθαρό Νερό και Αποχέτευση 

7.Φθηνή και Καθαρή Ενέργεια 

8.Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη 

9.Βιομηχανική Καινοτομία και Υποδομές 

10.Λιγότερες Ανισότητες 
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11.Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες 

12.Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 

13.Δράση για το Κλίμα 

14.Ζωή στο Νερό 

15.Ζωή στη Στεριά 

16.Ειρήνη-Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί 

17.Συνεργασία για τους Στόχους 

Καθένας από τους στόχους αφορά τις κτβερνήσεις, τον ιδιωτικό τομέα, την 

κοινωνία των πολιτών και τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Μια τέτοια 

πραγματικότητα αναδεικνύει την τεράστια σημασία της συμμετοχικής δράσης. 

Βασισμένη στους παραπάνω στόχους η περιβαλλοντική εκπαίδευση επιδιώκει να 

προωθήσει τις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της συνεργασίας, 

της ηθικής, της πνευματικής, της πολιτιστικής, ακόμη και της φυσικής εξέλιξης του 

ατόμου (Μουστάκας, 2013). Εργαλείο σε αυτή τη διαδικασία αποτελεί η ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης  καθώς «η ανάγκη της κριτικής αντιμετώπισης, της ορθής χρήσης και 

διάδοσης της πληροφορίας είναι το ζητούμενο στη σύγχρονη εποχή» (Καράογλου & 

Κώτσης, 2015)  ειδικά σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Επιπλέον, επιδιώκει 

να δημιουργήσει «ενεργούς πολίτες, προσανατολισμένους σε δημοκρατικές 

κατευθύνσεις και ίσως με ευρωπαϊκή προοπτική» (Γεωργόπουλος, 2003). Σε αυτό το 

πλαίσιο, η μάθηση δεν αφορά πλέον την απλή μετάδοση γνώσεων αλλά στοχεύει στη 

διαμόρφωση των μαθητών, μετατρέποντας έτσι τη διαδικασία της εκπαίδευσης σε μια 

«δυναμική νοητική αφομοίωση που στηρίζεται στη δυναμική που δημιουργείται από 

τη δράση και τη συμμετοχή (Μάγος, 2002, Γεωργόπουλος, 2003)». Για το λόγο αυτό, 

μέσω της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εφαρμόζονται ποικίλες εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις, με έμφαση στις βιωματικές δραστηριότητες και τις προσωπικές εμπειρίες 

(Μουστάκας, 2013). Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της συνεργατικότητας και 

άλλων δεξιοτήτων όπως δεξιότητες επίλυσης προβλήματος λαμβάνουν κεντρική θέση 

και απευθύνονται σε όλο το φάσμα των ηλικιών (Αναστασάτος, 2005). 
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Τα επίπεδα της αειφορίας και οι πυλώνες του ελληνικού αειφόρου σχολείου 

Οι Epstein & Buhovac (2014) στο βιβλίο τους «Making Sustainability Work: Best 

Practices in Managing and Measuring» αναφέρουν πως μια υγιής και βιώσιμη  κοινωνία 

προκύπτει από τη «διατήρηση της  ισορροπίας ανάμεσα στην οικονομική πρόοδο, την 

κοινωνική υπευθυνότητα και την περιβαλλοντική προστασία». Σε παγκόσμιο επίπεδο, 

η αειφόρος ανάπτυξη απαιτεί «μια πολιτική μακροπρόθεσμου σχεδιασμού» 

(«Περιβάλλον και Ανάπτυξη», 2014) η οποία οφείλει να βασίζεται στη βιωσιμότητα 

τριών επιπέδων: περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Αδιαμφισβήτες 

θέσεις της αειφόρου ανάπτυξης υποστηρίζουν αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των 

οικολογικών και των οικονομικών παραγόντων, που συνδέονται άμεσα με 

κοινωνικοπολιτικά προβλήματα όπως η ανεργία, η φτώχεια, ο κοινωνικός 

αποκλεισμός, η μειονεκτική θέση των γυναικών στις κοινωνίες και άλλα ζητήματα. 

Οι κοινωνικές αλλαγές, ωστόσο, φαίνεται να έχουν διεισδύσει έντονα και στη 

σχολική πραγματικότητα με το θεσμό του Αειφόρου Σχολείου να βρίσκει μεγάλη 

αποδοχή ήδη από το 2010 και μετά. Σύμφωνα με την Τρικαλίτη (2015), «το Αειφόρο 

Σχολείο λειτουργεί ως κοινότητα, βασίζεται δηλαδή στην επικοινωνία και τη 

συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, καλλιεργεί το κοινοτικό 

ήθος και λειτουργεί για να εξυπηρετεί τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την οικονομία 

των φυσικών πόρων και την ευημερία του ατόμου και της κοινότητας». Στο πλαίσιο 

αυτό, η αειφορία στο σχολείο οργανώνεται με βάση τους 8 παρακάτω πυλώνες: 

1ος πυλώνας: Δημοκρατία και συμμετοχή στο σχολείο 

2ος Πυλώνας: Η βελτίωση του πλαισίου μάθησης 

3ος Πυλώνας: Η προαγωγή του πολιτισμού και των τεχνών στο σχολείο 

4ος Πυλώνας: Το αειφορικό κτίριο και αυλή 

5ος Πυλώνας: Η πολιτική για την εξοικονόμηση ενέργειας και τις μετακινήσεις 

6ος Πυλώνας: Η ορθολογική διαχείριδη των φυσικών πόρων 

7ος Πυλώνας: Η προαγωγή της Υγείας 

8ος Πυλώνας: Από την τοπική στην παγκόσμια κλίμακα 
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Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη, η παρούσα εργασία υποστηρίζει τη χρήση 

συμμετοχικών μεθόδων ως μια προσέγγιση που μπορεί να παράξει ένα πλαίσιο 

ανάπτυξης της κριτικής ικανότητας για την ενεγοποίηση της συμμετοχής του 

σύγχρονου πολίτη στην κοινωνία, με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. 

1.3 Οι συμμετοχικές μέθοδοι 

«Συμμετοχή» στην κοινωνία σημαίνει συμμετοχή στο διάλογο, συμμετοχή στη 

λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και το 

δημόσιο συμφέρον. Η εκπαίδευση του σύγχρονου πολίτη δεν πρέπει να περιορίζεται 

στην απλή εκμάθηση της λειτουργίας της δημοκρατικής κοινωνίας, αλλά είναι οφέλιμο 

να στοχεύει στην καλλιέργεια τέτοιων στάσεων και αξιών, που να του επιτρέπουν να 

συμβάλλει σε αυτήν, με στόχο την ανασυγκρότηση σε μια βάση «συλλογική, υπεύθυνη, 

αλληλέγγυα και κοινωνικά δίκαιη» (Μουστάκας, 2013). 

Για τους παραπάνω λόγους η εκπαίδευση μετατρέπεται σε συμμετοχική εκπαίδευση. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο σύγχρονος µαθητής γίνεται συµµέτοχος στην εκπαιδευτική πράξη, 

την επηρεάζει, την διαµορφώνει και την βιώνει σε σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό από 

ότι την καθέδρας διδασκαλία (Πολίτης, Κόμης & Κοίλιας, 2002). Η συμμετοχική 

εκπαίδευση (participatory training) επιδιώκει την «ενεργή εμπλοκή των 

συμμετεχόντων» (Chatty, Baas & Fleig, 2003). Οι συμμετέχοντες είναι αυτοί που 

δημιουργούν το δικό τους αντικείμενο μάθησης. Διαφέρει αρκετά από την 

παραδοσιακή διδασκαλία και αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο ειδικά σε ό,τι αφορά 

την εκπαίδευση των ενηλίκων καθώς οι ενήλικες μαθαίνουν περισσότερο «κάνοντας 

από ό,τι ακούγοντας» γι’αυτό χρειάζονται ευκαιρίες να σκεφτούν, να κατανοήσουν και 

να εφαρμόσουν. 

Η μάθηση μέσω της σκέψης εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες να σκέφτονται και να 

οδηγούνται στα δικά τους συμπεράσματα. Η μάθηση μέσω της κατανόησης, τους 

εκπαιδεύει να κάνουν συνδέσεις ανάμεσα στη μαθησιακή και την προσωπική τους 

εμπειρία και τέλος, η μάθηση μέσω της εφαρμογής βοηθά στην αξιοποίηση των νέων 

δεξιοτήτων και την κατανόηση του τρόπου εφαρμογής και χρήσης τους (Chatty et al, 

2003). 

Στις τελευταίες διεθνείς διασκέψεις τονίζεται πως η επίτευξη της βιώσιμης 

ανάπτυξης προϋποθέτει αλλαγές σε αξίες, στάσεις, συμπεριφορές σε ατομικό και σε 
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κοινωνικό επίπεδο (Μουστάκας, 2013). Συνεπώς, απώτερος στόχος της μάθησης δεν 

είναι αποκλειστικά η απόκτηση γνώσεων αλλά και η αλλαγή της συμπεριφοράς η οποία 

ωστόσο, είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Η πρόκληση της αλλαγής της 

νοοτροπίας χρειάζεται μια καλά οργανωμένη, σταδιακή και εντατική προσπάθεια. Η 

χρήση των συμμετοχικών μεθόδων, ως ένα καινοτόμο και ευέλικτο σετ τεχνικών που 

εστιάζει στη διαμόρφωση των ηθικών αξιών, είναι ικανή να οδηγήσει στην αλλαγή της 

νοοτροπίας και στην προώθηση της αειφορίας. 

Οι βαθύτερες αρχές της συμμετοχικής προσέγγισης σχετίζονται με την αποδοχή της 

πολυπλοκότητας, την αναγνώριση των πολλαπλών πτυχών της πραγματικότητας, την 

ενδυνάμωση των δράσεων/ενεργειών του πολίτη, τον συνδυασμό της μάθησης και της 

δράσης και την εφαρμογή της ορθής αξιολόγησης για την επίτευξη της βιώσιμης 

μάθησης (Mayoux, 2013). Τα σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα χρήζουν 

αντίστοιχης αντιμετώπισης, καθ’ότι πρόκειται για ζητήματα που σχηματίζουν άμεσες 

αλληλεπιδράσεις με το κοινωνικοπολιτικό και οικονομικό επίπεδο. 

Η εφαρμογή των συμμετοχικών δράσεων ως εργαλείο για την αντιμετώπιση των 

σύγχρονων κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, προσφέρει ένα ευρύ πλαίσιο 

ευκαιριών το οποίο ενισχύει την ανάπτυξη του κοινωνικού προβληματισμού και οδηγεί 

τους συμμετέχοντες σε μια κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των εκάστοτε 

ζητημάτων. Συγκεκριμένα, μέσω των συμμετοχικών προσεγγίσεων επιτυγχάνονται: 

1. ο προσδιορισμός των σημαντικών αναγκών και απαιτήσεων 

2. η ανάπτυξη ή βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων 

3. η ενθάρρυνση και ανταλλαγή κοινών ανησυχιών και στόχων 

4. η εστίαση στην κοινότητα και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες της 

5. η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων μέσω της συμμετοχικότητας 

6. η υποστήριξη για την ανάπτυξη θετικών αντιλήψεων σε δημόσιους τομείς που 

το έχουν ανάγκη 

7. η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των συμμετεχόντων ώστε να επηρεάζουν τους 

υπέυθυνους λήψης αποφάσεων στα εκάστοτε ζητήματα 

8. η ενίσχυση της ισότητας μεταξύ των ανθρώπων αλλά και η ίση διανομή των 

πόρων 

9. η προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων για τη βελτίωση της ποιότητας σε κάθε 

επίπεδο 
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10. η προώθηση και επίτευξη της αειφορίας 

Διδακτικές μέθοδοι που ενέχουν συμμετοχικές προσεγγίσεις εστιάζουν κατα κύριο 

λόγο στην εμπειρία των μαθητευομένων. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητευόμενοι 

εμπλέκονται στη διαδικασία μάθησης αναστοχάζοντας τη δική τους σχέση με τον 

κόσμο στον οποίο ζουν. Στόχος των συμμετοχικών μεθόδων είναι να κατανοήσουν οι 

μαθητές τις κοινωνικές, ιστορικές και πολιτισμικές δυνάμεις που επιδρούν στον κόσμο 

και έπειτα να αναλάβουν πρωτοβουλίες και δράσεις προκειμένου να αποκτήσουν τον 

έλεγχο των ζητημάτων που αφορούν τη ζωή τους και την κοινωνία γενικότερα. 

Οι συμμετοχικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία 

Η πρώτη Διακυβερνητική Διάσκεψη για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που 

συγκλήθηκε στην Τιφλίδα το 1977,  απέδειξε και κάτι ακόμα∙ τη δυνατότητα όλων των 

μορφών εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση των οικολογικών προβλημάτων. Στην 

παρούσα εργασία έγινε χρήση των παρακάτω συμμετοχικών τεχνικών: 

1.Καταιγισµός ιδεών (Brainstorming) 

Χρησιμεύει στην παραγωγή ιδεών σε γρήγορο χρονικό διάστημα. Οι ιδέες μπορούν 

να αναλυθούν, να ομαδοποιηθούν ακόμη και να συνδυαστούν, παράγοντας μια 

καινούρια γενική ιδέα. Ο εμψυχωτής ζητά από τους συμμετέχοντες να συμφωνήσουν 

σε ένα θέμα και να παράγουν όσες περισσότερες ιδέες μπορούν σε σχέση με αυτό. 

Βοηθητικό ακόμη είναι να γραφούν σε χαρτί ή να παρουσιαστούν σε πίνακα. 

2.Τεχνική Delphi (Delphi Technique) 

Η τεχνική Delphi είναι μια ερευνητική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για να 

εκμαιεύσει τις απόψεις μιας ομάδας «ειδικών» (Nworie, 2011). Βοηθά στην οργάνωση 

και δόμηση της ροής των πληροφοριών και ενισχύει την άμεση ανατροφοδότηση 

μεταξύ των συμμετεχόντων. Η κεντρική ιδέα της είναι πως η συλλογική γνωμοδότηση 

των εμπειρογνώμων εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα στην διαδικασία (Nworie, 2011). 

Για το λόγο αυτό είναι κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί σε ζητήματα κρίσης όπως τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα και μέσα από την διαδραστική και επαναληπτική φύση της 

μπορεί να διαρκέσει πολλούς γύρους μέχρι οι συμμετέχοντες να έρθουν σε συναίνεση. 

Το είδος της Delphi που χρησιμοποιήθηκε στο εργαστήριο ήταν η “Policy Delphi”, 

κύριος στόχος της οποίας ήταν να εκθέσει όλα τα διαφορετικά είδη επιλογών και 

απόψεων όσον αφορά ένα θέμα και τις διαφωνίες σχετικά με τα κύρια οφέλη της 

καθεμιάς τοποθέτησης. 
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3.Μελέτη περίπτωσης (Case Study) 

Η ανάλυση μελέτης περίπτωσης προσδοκεί να αιχμαλωτίσει την πολυπλοκότητα της 

φύσης ενός ζητήματος (Johansson, 2007). Η συγκεκριμένη μέθοδος αναπτύχθηκε μέσω 

των κοινωνικών επιστημών και σαν πρακτική διαδόθηκε ακόμη σε 

προσανατολισμένους προς την πράξη τομείς όπως για παράδειγμα οι περιβαλλοντικές 

σπουδές, η κοινωνική εργασία, η εκπαίδευση, οι σπουδές επιχειρηματικότητας 

(Johansson, 2007). Η χρήση της ενδείκνυται για την κάλυψη των συνολικών συνθηκών 

του πλαισίου, που συνδέεται με ένα πρόβλημα, ειδικά όταν τα όρια δεν είναι ξεκάθαρα 

ανάμεσα στο πρόβλημα και το γενικό πλαίσιο. Επιπλέον, αποτελεί κατάλληλο εργαλείο 

για χρήση σε ζητήματα κρίσης, καθώς επιτρέπει την ελεύθερη βούληση και πράξη των 

συμμετεχόντων, διαμορφώνοντας έτσι καθοριστικά τη δυναμική της ομάδας. 

4.Παιχνίδι ρόλων (Role Play) 

Το παιχνίδι ρόλων ποτελεί ένα παιδαγωγικό εργαλείο «ενεργητικής» μάθησης στην 

οποία οι εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν ρόλους με νέες προσωπικότητες, δεξιότητες, 

αξιακά συστήματα, κοινωνικοπολιτικές και πολιτιστικές θέσεις, που όμως διαφέρουν 

από τις δικές τους, με στόχο την αντιμετώπιση ενός προβλήματος του «πραγματικού 

κόσμου» (McEwen, Stokes, Crowley & Roberts, 2014). Η παιδαγωγική αξία και 

χρησιμότητα του συγκεκριμένου εργαλείου έγκειται στην ώθηση που δίνει στους 

εκπαιδευόμενους να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε πρακτικό επίπεδο, να 

κατανοήσουν τις απόψεις των άλλων, να προβληματιστούν αλλά και να αναγνωρίσουν 

την πολυπλοκότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Το παιχνίδι ρόλων 

εφαρμόζεται σε εκπαιδευτικές κοινότητες, ενισχύοντας έτσι την συνεργατική μάθηση 

και πρακτική μέσα στην κοινότητα και συνδέει τη γνώση με τη μάθηση, την κοινωνία 

και την ταυτότητα του εκπαιδευομένου (McEwen et al, 2014). 

5.Απειλές της αειφορίας (Threats to the sustainability of an organization) 

Αποτελεί ένα από τα συμμετοχικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στις συνέργειες 

μεταξύ των εταίρων σύμφωνα με τα τρίτο βιβλίο του Παγκοσμίου Οργανισμού Σίτισης 

(Enhancing participation in partnerships). To συγκεκριμένο εργαλείο είναι ουσιαστικά 

ένα αυτοδημιούργητο πλέγμα που περιλαμβάνει τον εντοπισμό, την κατάταξη, την 

αξιολόγηση και ανάδειξη των πιθανών απειλών που προέρχονται από έναν οργανισμό. 

Βοηθά τους συμμετέχοντες να αναδύσουν τις πρακτικές εκείνες που εφαρμόζει ένας 

οργανισμός και απειλούν την αειφορία, αλλά και να προτείνουν λύσεις με στόχο να 

βοηθήσουν τον οργανισμό να γίνει βιώσιμος και αυτάρκης. Επιπλέον, εξυπηρετεί στον 
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προσδιορισμό εκείνων των κρίσιμων ζημητάτων που πρέπει να καθοριστούν και 

ενδυναμώνει τους συμμετέχοντες στην αντιμετώπισή των πιθανών απειλών. Όσον 

αφορά τη χρήση του ως εργαλείο, πρόκειται για μια αλληλεπιδραστική συζήτηση, 

βασισμένη σε συγκεκριμένους άξονες όπου σε κάθε επίπεδο της κρατούνται 

σημειώσεις με στόχο την κατανόηση της συνολικής οπτικής του εκάστοτε ζητήματος. 

6.Κατασκευή αφίσας (Poster) 

Η κατασκευή αφίσας σε ομαδικό πλαίσιο αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο οι 

συμμετέχοντες «φαίνεται να αναπτύσσουν ισχυρές δεξιότητες συνεργασίας» (Cook & 

Fen, 2013). Η παιδαγωγική αξία της τεχνικής έγκειται στο γεγονός ότι ενισχύει την 

αλληλεπίδραση, μέσα από την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά και τον 

καταμερισμό της εργασίας. Παράλληλα, η συμμετοχική αφίσα επιτρέπει την ελεύθερη 

έκφραση με τη χρήση εικαστικών μέσων και ενισχύει την καλλιέργεια δεξιοτήτων που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη της φαντασίας. Τέλος, «εξασκεί τους συμμετέχοντες σε 

θέματα σαφήνειας λόγου, επιλογής καταλλήλων εκφράσεων, έξυπνης σύνταξης 

προτάσεων αλλά και οργάνωσης δεδομένων με τον πιο δημιουργικό και αποδοτικό 

τρόπο. 

Όπως γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω, η χρήση των συμμετοχικών μεθόδων 

στην εκπαίδευση είναι μια σχετικά ανοιχτή διαδικασία η οποία διαμορφώνενται 

σημαντικά από τους συμμετέχοντες. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των 

συμμετοχικών τεχνικών σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης απαιτείται 

διαρκής αποτίμηση πέντε μεθοδολογικά διαχωρισμένων συστατικών της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας: α) του έμψυχου υλικού, β) των εκπαιδευτικών τεχνικών και 

μέσων, γ) του περιεχομένου, δ) των εκπαιδευτικών διαδικασιών και ε) των 

αποτελεσμάτων. 

1.4 Η θεωρία της δραστηριότητας: ένα πλαίσιο ανάπτυξης 

δραστηριοτήτων με εργαλείο τη συμμετοχή 

1.4.1 Γενικές αρχές 

Η θεωρία της δραστηριότητας αποτελεί μια από τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες 

μάθησης. Σύμφωνα με πολλούς κοινωνικοπολιτισμικούς ερευνητές, η θεωρία της 

δραστηριότητας αποτελεί ένα εξελισσόμενο θεωρητικό πλαίσιο που έχει «κληθεί ως 

ένα από τα καλύτερα φυλαγμένα μυστικά της ακαδημαϊκής κοινότητας (Engestrom 

1993, Kaptelinin 2005, Roth 2007). 
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Οι ρίζες της, βρίσκονται στην κλασική γερμανική φιλοσοφία (Kant, Hengel, Marx, 

Engels) και στη ρωσική  πολιτισμική και ιστορική ψυχολογία του Vygotsky και των 

συνεργατών του, Leont’ev και Luria (Plakitsi, 2013). Με επιρροές από τη θεωρία του 

Μαρξισμού, ο Vygotsky (1978) υποστηρίζει πως η θεωρία της δραστηριότητας μελετά 

την ανθρώπινη συμπεριφορά στο κοινωνικό περιβάλλον και θεμελιώνει την ανθρώπινη 

συνείδηση ως κομμάτι της ανθρώπινης δραστηριότητας, η οποία αποκτά νόημα μέσα 

από την κοινωνικά καθορισμένη αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον του. 

Επιπλέον, αποτελεί κατάλληλο πλαίσιο για την θεωρητικοποίηση των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων επειδή θέτει στο κέντρο της, ως προτεραιότητα, τις ανθρώπινες 

πρακτικές. Καθώς η μάθηση, σχηματίζεται πρώτα στο κοινωνικό και έπειτα στο 

ατομικό επίπεδο, η θεωρία της δραστηριότητας αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα 

αλληλεπιδράσεων στο οποίο, από τη μία πλευρά, τα άτομα εργάζονται για ένα κοινό 

σκοπό, παράγοντας τη «γνώση»  και από την άλλη, «μοιράζονται τη γνώση» που έχει 

παραχθεί, μέσα από τη συμμετοχή τους στην κοινότητα. 

Η εξέλιξη της θεωρίας της δραστηριότητας μέσα στα χρόνια ανέδειξε τις δύο 

σημαντικότερες συμβολές της, την ιδέα της διαμεσολάβησης και την αλλαγή της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η ιδέα της διαμεσολάβησης καταργεί το τείχος που 

απομονώνει την ατομική σκέψη από το πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο (Plakitsi, 

2013, Engestrom, 1993). Ο άνθρωπος διατηρεί αλληλεπιδραστικές σχέσεις με τον 

κόσμο, οι οποίες όμως δεν είναι άμεσες, αλλά διαμεσολαβούνται από αντικείμενα 

κοινωνικά και πολιτιστικά δομημένα: αυτά τα αντικείμενα είναι τα «artefacts» και 

λειτουργούν ως διαμεσολαβητές της δράσης και της στοχευόμενης δραστηριότητας 

των ατόμων (Leontiev, 1978). Στην αμφίδρομη και αλληλεπιδραστική διαδικασία της 

μάθησης, η σημασία του ρόλου των κοινωνικά σημασιοδοτημένων εργαλείων και 

συμβόλων καθώς και ο τρόπος  χρήσης τους διαμορφώνει και διαμοφώνεται από τον 

τρόπο σκέψης και δράσης των υποκειμένων (Kaptelinin, 2005). 

Αναφορικά με τη δεύτερη συμβολή της θεωρίας, η αλλαγή της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς συνδέεται με την ικανότητα του ατόμου να ελέγξει τη συμπεριφορά του 

όχι μόνο «από μέσα προς τα έξω» (Plakitsi, 2013), όπως συνήθως προκύπτει η 

συμπεριφορά που βασίζεται σε βιολογικές προτροπές, αλλά κυρίως «από έξω προς τα 

μέσα» χρησιμοποιώντας τα αναδυόμενα αντικείμενα (creating facts) που προέκυψαν 

κατά τη διαδικασία της μάθησης. Με αυτόν τον τρόπο, η συνεχής αλληλεπίδραση των 
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υποκειμένων, διαμορφώνει τις εσωψυχικές δομές τους (γνώσεις, συναισθήματα, 

κίνητρα), οδηγεί στη συγκρότηση της νέας γνώσης –η οποία στηρίζεται στη συμμετοχή 

των υποκειμένων στην κοινότητα μάθησης-, συμβάλλει στην αλλαγή της 

συμπεριφοράς αλλά και τη διαμόρφωση μιας νέας ταυτότητας για τα υποκείμενα. Σε 

αυτή τη διαδικασία, τα διαμεσολαβητικά εργαλεία (φυσικά και νοητά) συμμετέχουν 

στο μετασχηματισμό ενός αντικειμένου σε έκβαση -η οποία μπορεί να είναι επιθυμητή 

ή αναμενόμενη- και είναι ικανά να ενεργοποιήσουν ή να περιορίσουν μια 

δραστηριότητα. 

Όπως αναφέρθηκε, η συμμετοχή των υποκειμένων στην κοινότητα αποτελεί 

κυρίαρχη βάση για τη θεωρία της δραστηριότητας. Πολλοί κοινωνικοπολιτισμικοί 

ερευνητές εστίασαν την προσοχή τους στη συμμετοχικότητα (Roth & Lee, 2004, 

Plakitsi 2013) καθώς «έχει περισσότερο νόημα να οργανώνεις περιβάλλοντα μάθησης 

που επιτρέπουν στα υποκείμενα να καταρτιστούν συμμετέχοντας και συμβάλλοντας 

στη φύση της κοινότητα τους» (Roth & Lee, 2004). Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η 

«δυνατότητα να οδηγηθούν σε μια δια βίου συμμετοχή και μάθηση» (Roth & Lee, 

2004). 

1.4.2 Οι τρεις γενιές της θεωρίας της δραστηριότητας 

1.4.2.1 Πρώτη γενιά 

Η θεωρία της δραστηριότητας ξεκινά με τον Vygotsky να διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξή της. Ο Vygotsky, Ρώσος ψυχολόγος αλλά και ένας σημαντικός 

ακαδημαϊκός της μεταεπαναστατικής περιόδου της Σοβιετικής Ένωσης, έπειτα από 

αίτημα της κυβέρνησης, μελετά την πολιτική θεωρία του Μαρξ και την ενσωματώνει 

στο έργο του, σε μια προσπάθεια να περιγράψει τις σχέσεις ανάμεσα στο άτομο και το 

περιβάλλον του (Cole, 1985). Μέσα από μια κριτική επισκόπηση της ιστορίας της 

ψυχολογίας ο Vygotsky και οι συνεργάτες του Leontiev και Luria, επιδιώκουν να 

αναπτύξουν μια νέα και κατανοητή προσέγγιση των ανθρωπίνων ψυχολογικών 

διαδικασιών. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν την ύπαρξη μιας «από κοινού εξελικτικής 

διαδικασίας (co-evolution) που τα άτομα βιώνουν στο περιβάλλον τους, ενώ 

παράλληλα μαθαίνουν να συμμετέχουν σε μια κοινή δραστηριότητα» (Stetsenko, 

2005). 

Σε μια εποχή που οι τότε σύγχρονοι ψυχολόγοι ισχυρίζονταν πως οργανισμός και 

περιβάλλον είναι δύο διαχωρισμένες οντότητες, ο Vygotsky υποστηρίζει την ανάπτυξη 
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ενός ενοποιημένου πλαισίου στο οποίο «ο οργανισμός και το περιβάλλον αποτελούν 

μέρη ενός πολύπλοκου συστήματος, το οποίο διαμορφώνει την ανθρώπινη συνείδηση, 

μέσα από τη συμμετοχή των ατόμων σε διάφορες δραστηριότητες» (Vygotsky, 1978, 

Yamagata-Lynch, 2010). Κατ’ αυτή την προσέγγιση και μόνο, γίνεται εφικτή η 

αντικειμενική μελέτη της ανθρώπινης συνείδησης, καθώς μπορούν ευκολότερα να 

αναγνωριστούν οι ουσιαστικές σχέσεις ανάμεσα στις νοητικές διαδικασίες των ατόμων 

και στην αλληλεπίδρασή τους με τα πολιτισμικά (cultural), ιστορικά (historical) και 

θεσμικά (institutional) περιβάλλοντα. 

Η διαμόρφωση, λοιπόν, της σκέψης φαίνεται να είναι αποτέλεσμα μιας 

αλληλεπιδραστικής διαδικασίας του ατόμου με το πολιτισμικό του περιβάλλον. 

Σύμφωνα με τον Vygotsky (1978) κάθε λειτουργία στο πολιτισμικό περιβάλλον του 

ατόμου εμφανίζεται δύο φορές: πρώτα στο κοινωνικό επίπεδο και έπειτα στο ατομικό. 

Η πρώτη εμφάνιση δηλαδή γίνεται ανάμεσα στους ανθρώπους και έπειτα μέσα στο 

κάθε άτομο ξεχωριστά. Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε πως η μάθηση αποτελεί 

κατ’ αρχήν μια συλλογική και κοινωνικά διαμεσολαβούμενη διαδικασία. Μέσω της 

εσωτερικοποίησης της γνώσης που προέκυψε, το άτομο ενσαρκώνει το αντικείμενο της 

μάθησης, μεταφέροντάς το από το κοινωνικό επίπεδο στο ατομικό, ανπτύσσοντας και 

διαμορφώνοντας την προσωπική του συνείδηση. 

Σημαντικότερο σημείο της θεωρίας του είναι ίσως ο τριγωνισμός της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, με την είσοδο των εργαλείων να διαμεσολαβούν ανάμεσα στο 

υποκείμενο και το αντικείμενο μιας δραστηριότητας. Ως διαμεσολαβητική πράξη, ο 

Vygotsky (1978) ορίζει την έννοια που εξηγεί τη σημειωτική διαδικασία που επιτρέπει 

την ανάπτυξη της ανθρώπινης συνείδησης, μέσω της αλληλεπίδρασης με αντικείμενα 

και εργαλεία, προκειμένου τα άτομα να δημιουργήσουν ή να οικοδομήσουν νέες 

έννοιες για τον κόσμο που τα περιβάλλει (Yamagata-Lynch, 2010). 

Η προσπάθεια του Vygotsky να εξηγήσει  την ανάπτυξη της ανθρώπινης 

δραστηριότητας συνοψίζεται στο παρακάτω σχήμα: 
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Γράφημα 1. Η διαμεσολάβηση των εργαλείων στην ανθρώπινη δραστηριότητα 

κατά τον Vygotsky 

Το σχήμα παρουσιάζει το τρίγωνο μιας διαμεσολαβούμενης πράξης. Το 

Υποκείμενο είναι το άτομο που εμπλέκεται σε μια δραστηριότητα. Το 

διαμεσολαβούμενο αντικείμενο/εργαλείο μπορεί να είναι ένα φυσικό ή νοητό 

αντικείμενο, ένα κοινωνικό δημιούργημα ή ακόμα, η προηγούμενη γνώση που 

συμβάλλει στις εμπειρίες της διαμεσολαβούμενης δράσης μέσα στη δραστηριότητα 

(Yamagata-Lynch, 2010). Τέλος, το Αντικείμενο είναι ο στόχος της δραστηριότητας. 

Ο Vygotsky (1978) βλέπει ένα κεφάλαιο ανάλυσης για τον κόσμο των 

«νοημάτων» (the meaningful world).  Για τον Blunden (2015) η συνεισφορά του 

Vygotsky στο σχηματισμό ενός κεφαλαίου ανάλυσης για κάθε περιοχή που εργάστηκε, 

αποτελεί ανεκτίμητη αξία. 

1.4.2.2 Δεύτερη γενιά 

Κι ενώ για τον Vygotsky το αντικείμενο ανάλυσης είναι οι μεταφορές από τις δια-

υποκειμενικές στις ενδο-υποκειμενικές διαδικασίες, ο Leontiev (1978) φαίνεται να 

εστιάζει περισσότερο στον τρόπο που η μορφή του υλικού (material form) και η 

πρακτική μεταφέρονται μέσα από τις ενδο-ψυχολογικές διαδικασίες. 

Ο ίδιος αναδεικνύει τη διαφοροποίηση της ατομικής από τη συλλογική 

δραστηριότητα, αναλύοντας τις διαφορετικές ενέργεις που πράττει κάθε άτομο 

Υποκείμενο Αντικείμενο 

Διαμεσολαβούμενο 

Αντικείμενο/Εργαλείο 
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(καταμερισμός εργασίας), τα διαφορετικά κίνητρα και τους διαφορετικούς στόχους 

που έχει μέσα στο σύστημα της Δραστηριότητας. Ειδικότερα αναφέρει δύο 

παραδείγματα για γίνει κατανοητή η διαφοροποίηση. 

Στο πρώτο παράδειγμα, ο Leontiev περιγράφει ένα άτομο που συμμετέχει σε μια 

αρχέγονη διαδικασία όπως είναι το «συλλογικό κυνήγι» (Leontiev, 1978). Καθένας από 

τους συμμετέχοντες έχει κάποιον καθορισμένο ρόλο και η κατανομή της εργασίας 

αναδεικνύει τη διαφορά μεταξύ των κινήτρων των συμμετεχόντων. Ειδικότερα, 

κάποιος είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία του εξοπλισμού, κάποιος άλλος είναι 

υπεύθυνος να οδηγήσει το ζώο προς την κατεύθυνση του σκοπευτή, ο σκοπευτής είναι 

υπεύθυνος να πυροβολήσει το ζώο και ούτω καθεξής. Στο δεύτερο παράδειγμα o  

Leontiev περιγράφει τη διαδικασία «ψαρέματος». Ενώ ο βασικός στόχος της 

διαδικασίας είναι η ικανοποίηση της ανάγκης για τροφή, το άτομο, ωστόσο, διεξάγει 

επιμέρους διαδικασίες που δε στοχεύουν άμεσα στη λήψη τροφής (Leontiev, 1978). 

Ο Leontiev είναι γνωστός για την ανάλυση της θεωρίας της δραστηριότητας. 

Συγκεκριμένα, προσδιόρισε τρία επίπεδα σε κάθε δραστηριότητα (Leontiev 1978 οπ. 

αναφ. στο Engestrom, Miettinen, Punamaki, 2003, Κολοκούρη, 2016): 

Πρώτο επίπεδο: Δραστηριότητες (Activities): «Η δραστηριότητα αποτελεί το 

ανώτατο επίπεδο του συστήματος». Κάθε δραστηριότητα διαμορφώνεται από κίνητρα 

τα οποία οδηγούν σε μια σειρά από ενέργεις και αυτές με τη σειρά τους αποτελούνται 

από λειτουργίες (Κολοκούρη, 2016). Οι ανάγκες και ο προβληματισμός των 

υποκειμένων διαμορφώνει τα κίνητρα τα οποία σε αυτό το επίπεδο ίσως να μην 

γίνονται συνειδητά κοινωνικά. 

Δεύτερο επίπεδο: Δράσεις (Actions): Δράσεις είναι οι ενέργειες οι οποίες 

«καθοδηγούνται από συνειδητούς πλέον στόχους» (Arvola, 2006). Τα υποκείμενα 

καθορίζουν τον τρόπο υλοποίησης των ενεργειών οι οποίες οδηγούν στην εκπλήρωση 

των στόχων. 

Τρίτο επίπεδο: Λειτουργίες (Operations): Οι δράσεις ενυπάρχουν και στο επίπεδο 

των λειτουργιών της θεωρίας της δραστηριότητας και περιγράφουν «μικρά κομμάτια 

εργασιών» (Arvola, 2006). Οι λειτουργίες αποτελούν ουσιαστικά «τις μεθόδους 

υλοποίησης των στόχων» (Κολοκούρη, 2016) και προκύπτουν ως συνέπεια της 

μάθησης.  
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Γράφημα 2. Ιεραρχική δομή του συστήματος της δραστηριότητας 

1.4.2.3 Τρίτη γενιά 

Η Τρίτη γενιά της θεωρίας της δραστηριότητας εκπροσωπείται από τον Engestrom. 

Ο ίδιος αναγνωρίζει τη θεωρία της δραστηριότητας ως ένα πλαίσιο που «αποσκοπεί 

στην υπέρβαση των διχοτομιών του μίκρο- και μάκρο- επιπέδου» (Engestrom, 2000) 

και με στόχο να εξετάσει και να αναλύσει την ανθρώπινη δραστηριότητα, επεκτείνει 

τη θεωρία σε ένα ανώτερο σύστημα δραστηριότητας. Το σύστημα πλέον αποτελείται 

από επτά βασικά στοιχεία, το Υποκείμενο, τα Εργαλεία, το Αντικείμενο, τους Κανόνες, 

την Κοινότητα Μάθησης, τον Καταμερισμό της Εργασίας και την Έκβαση. 

Υποκείμενο: Αναφέρεται στα άτομα ή τις ομάδες ατόμων που εμπλέκονται στη 

δραστηριότητα. 

Εργαλεία: Πρόκειται για τα φυσικά ή τα νοητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται 

υποστηρίζοντας τα υποκείμενα να εκτελέσουν μια δραστηριότητα. Τα φυσικά 

εργαλεία χρησιμοποιούνται για τον χειρισμό των αντικειμένων ενώ τα 

εννοιολογικά χρησιμοποιούνται για την τροποποίηση της συμπεριφοράς 

(Κολοκούρη, 2016) 

Αντικείμενο: Αναφέρεται στους στόχους που έχουν τεθεί ή στο μετασχηματισμό 

των ήδη εγκαθιδρυμένων άποψεων, στα οποία προσανατολίζεται η δραστηριότητα 

(Σταμούλης & Πλακίτση, 2014). Το αντικείμενο διαμορφώνεται και μετατρέπεται 

σε αποτέλεσμα (Engestrom, 2014) με τη βοήθεια των φυσικών και νοητικών, 

εξωτερικών και εσωτερικών εργαλείων. Τα υποκείμενα, με τη χρήση αυτών, 

επιδιώκουν να εκπληρώσουν, να επηρεάσουν ή και να αλλάξουν τον στόχο. 

Δραστηριότητα Κίνητρο 

Δράση 

Λειτουργίες 

Στόχος 

Συνθήκη 
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Κανόνες: Αφορούν τις κοινωνικές συμβάσεις, τους άμεσους και έμμεσους 

κανονισμούς που διαμορφώνονται από τα υποκείμενα στο πλαίσιο της 

δραστηριότητας. 

Κοινότητα Μάθησης: Είναι το σύνολο των ατόμων ή ομάδων, το γενικότερο 

περιβάλλον μάθησης, μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα μια δραστηριότητα. Τα 

άτομα αυτά ή οι ομάδες ατόμων μοιράζονται το ίδιο αντικείμενο. 

Καταμερισμός Εργασίας: Αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα υποκείμενα 

επιλέγουν να διανείμουν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα μεταξύ τους. 

Έκβαση: Πρόκειται για τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την ολοκλήρωση 

της εφαρμογής της δραστηριότητας. 

Η Θεωρία της δραστηριότητας αποτελεί ένα ανοικτό σύστημα, ένα πλαίσιο συνεχώς 

«μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο» το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις 

αλληλεπιδράσεις, τις ανάγκες και τις ενέργειες των συμμετεχόντων. Σε αυτή τη 

συλλογική δραστηριότητα, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η συμμετοχή. Σύμφωνα 

με τους Engestrom et al (2003), το σύστημα δραστηριοτήτων στο οποίο συμμετέχουν 

τα υποκείμενα δεν είναι απλώς μια δραστηριότητα αλλά και μια μονάδα ανάλυσης. 

 

1.5 Η επεκτατική μάθηση 

Σ’ ένα γενικότερο πλαίσιο κοινωνικο-οικονομικής και περιβαλλοντικής κρίσης, η 

ανάγκη για αλλαγή και δημιουργία νέων αρχών και αξιών γίνεται ολοένα και πιο 

επιτακτική. Η εκπαίδευση και η διά βίου μάθηση αποτελεί αναμφισβήτητα το 

σημαντικότερο εργαλείο για την επίτευξη της κοινωνικής αλλαγής και τον 

επαναπροσδιορισμό των αναγκών και των προτεραιοτήτων. 

Στην παρούσα εργασία, η επίτευξη της αλλαγής επιχειρείται με τη χρήση της 

θεωρίας της επεκτατικής μάθησης. Η επεκτατική μάθηση σύμφωνα με τους 

Rantavuori, Engestrom και Lipponen (2016) «θέτει τη μάθηση μέσα στην κοινότητα, 

επιδιώκει το μετασχηματισμό και τη δημιουργία κουλτούρας, την οριζόντια 

μετακίνηση μέσα σε ένα πλαίσιο που βασίζεται στη συμμετοχή». Αναφέρεται στο 

«γράπωμα» (grasping) της ουσίας του στόχου καταγράφοντας -και θεωρητικά- 
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αναπαράγοντας τη λογική της ανάπτυξης, δηλαδή τον ιστορικό μετασχηματισμό μέσα 

από την ανάδυση και επίλυση των εσωτερικών αντιθέσεων. 

Η αξία της επεκτατικής μάθησης βρίσκεται στην επέκταση (Engestrom, 2015). Η 

έννοια της επέκτασης δε σχετίζεται με το αυστηρό νόημα της απόκτησης γνώσεων 

αλλά στην πραγματικότητα με την οικοδόμηση ενός νέου αντικειμένου/στόχου (object) 

από τους συμμετέχοντες οι οποίοι πρόκειται να μάθουν κάτι που δεν υπάρχει ήδη. 

Αποτελεί, ουσιαστικά, μια ανοικτού τύπου διαδικασία μάθησης, στην οποία το 

πρόβλημα και η λύση δεν είναι προκαθορισμένα (Rantavuori et al, 2016) και οι 

συμμετέχοντες μέσα από την αλληλεπίδραση μεταξύ τους αλλά και με το περιβάλλον 

–σε μια οριζόντια μετακίνηση- παράγουν και προσαρμόζουν πολιτισμικά νέες 

πρακτικές και γνώσεις. Η επεκτατική μάθηση επιχειρεί μέσα από τη διαλεκτική το 

«πέρασμα» από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο και «έχει μελετηθεί σε σχέση με 

μακροπρόθεσμους μετασχηματισμούς και παρεμβάσεις. 

Επιπλέον, μπορεί να περιγραφεί ως μια σταδιακή διαδικασία που συμπεριλαμβάνει 

επτά στάδια που καλούνται «δράσεις μάθησης» (learning actions). Οι δράσεις αυτές 

απαρτίζουν τον επεκτατικό κύκλο. Ο επεκτατικός κύκλος αποτελεί ένα δυναμικό 

σύστημα δραστηριότητας στο οποίο οι συμμετέχοντες εμπλέκονται στην επίλυση 

ανοικτού τύπου προβλημάτων και στο σχεδιασμό κάποιου νέου 

αντικειμένου/πράγματος. Ο επεκτατικός κύκλος μάθησης (Engestrom, 2015) 

προσεγγίζει τις παρακάτω τρεις διαστάσεις: α) την κοινωνικο-χωρική (socio-spatial), 

β) χρονικό-ιστορική (temporal-historical) και γ) ηθικό-πολιτική (ethical-political) 

διάσταση σε ένα πρόβλημα, και γι’ αυτό το λόγο επιλέχθηκε στην παρούσα εργασία, 

καθότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα ξεκινούν από το παρελθόν, αφορούν το χωρό και 

τη σύγχρονη κοινωνία και σχετίζονται με την ηθική και τις αξίες του σύγχρονου πολίτη. 

Τέλος, το σειριακό μοντέλο του επεκτατικού κύκλου μάθησης θα μπορούσε να 

κατανοηθεί ως ένα ιδανικό εργαλείο για να αναλύσει τα στοιχεία της Επεκτατικής 

μάθησης (Rantavuori et al, 2016). Οι φάσεις του Επεκτατικού κύκλου σύμφωνα με 

τους Engestrom και Sannino (2010) και Rantavuori, Engestrom και Lipponen (2016) 

παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: 

Πρώτο Βήμα: Πρώτη δράση του κύκλου αποτελεί ο προβληματισμός 

(questioning), δηλαδή η κριτική του υπό εξέταση θέματος, η αποδοχή ή απόρριψη 

των ορισμένων πτυχών του. 
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Δεύτερο Βήμα: Δεύτερη δράση είναι η ανάλυση της κατάστασης (analyzing), η 

οποία περιλαμβάνει νοητικούς, λεκτικούς μετασχηματισμούς με σκοπό τη 

διερεύνηση και κατανόηση των βαθύτερων αιτιών ή αιτιακών σχέσεων του 

προβλήματος. 

Τρίτο Βήμα: Τρίτη δράση, η μοντελοποίηση (modeling). Μετά την κατανόηση και 

ανάλυση του προβλήματος προκύπτει η μοντελοποίηση της νέας ιδέας που θα 

επιφέρει τη λύση στην προβληματική κατάσταση. 

Τέταρτο Βήμα: Τέταρτη δράση αποτελεί η εξέταση του μοντέλου (examining the 

new model), είναι ουσιαστικά η πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου, για την 

καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών και των περιορισμών αλλά και την πιθανή 

βελτίωσή του. 

Πέμπτο Βήμα: Πέμπτη και καθοριστική δράση είναι η εφαρμογή μοντέλου 

(Implementing the new model) μέσω των εφαρμοσμένων πρακτικών, του 

εμπλουτισμού και των εννοιολογικών προεκτάσεων. 

Έκτο και Έβδομο Βήμα: Η έκτη και έβδομη δράση αφορούν στην αξιολόγηση 

της διαδικασίας (Reflecting on the process), τον αναστοχασμό αλλά και την 

εδραίωση των αποτελεσμάτων (Consolidating the new practice) σε μια πιο σταθερή 

πρακτική. 
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Γράφημα 3. Ο Επεκτατικός κύκλος Μάθησης κατά τον Engestrom 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 Η ΕΡΕΥΝΑ 
 

2.1 Σκοπός και προκαταρκτικές ενέργειες 

Η συνειδητοποίηση του προσωπικού ερευνητικού ενδιαφέροντος σε σχέση με την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση και η κατανόηση ότι παρά τη θεσμοθέτηση μαθημάτων 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, η κατάσταση του περιβάλλοντος 

χειροτερεύει, αναδεικνύει την ανάγκη αφενός, για αλλαγή του τρόπου εκπαίδευσης, 

και αφετέρου, για μια πιο εμπεριστατωμένη προσπάθεια αντιμετώπισης των 

περιβαλλοντικών ζητημάτων που θα επεκτείνεται εντός του κοινωνικού πλαισίου. Με 

αφορμή τα ανωτέρω, αποφασίσαμε να ερευνήσουμε πως η χρήση των συμμετοχικών 

μεθόδων κατά τη διδασκαλία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενισχύει τη 

συμμετοχικότητα και οδηγεί στη συμμετοχική επίλυση ζητημάτων αειφορίας.  

Επιπλέον, η βιβλιογραφική ανασκόπηση της ερευνήτριας αλλά και η εμπειρία της 

επιβλέπουσας, οδήγησε στον σχεδιασμό της παρούσας έρευνας-δράσης με στόχο τον 

εντοπισμό των αιτιών του προβλήματος αλλά και την ταυτόχρονη «προσπάθεια 

αντιμετώπισής του» (Αθανασίου, 2007). Η προετοιμασία της παρούσας δράσης 

ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 και περιελάμβανε τις παρακάτω ενέργειες: 

1. Διερευνητικές συζητήσεις με την επιβλέπουσα καθηγήτρια, Κατερίνα 

Πλακίτση και την ερευνητική ομάδα ATFISE GROUP (AT Formal and 

Informal Science Education) για την παροχή ιδεών σχετικά με τον σχεδιασμό 

και την αύξηση της ελκυστικότητας του εργαστηρίου της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων. 

2. Αναζήτηση πηγών και πληροφοριακού υλικού που θα βοηθούσε στη διεξαγωγή 

της έρευνας. 

3. Ανάδειξη του τρόπου σχηματισμού της περιβαλλοντικής ομάδας που θα 

συμμετείχε ως δείγμα στην έρευνα. Σε αυτό το στάδιο, σκοπός τέθηκε η 

συμμετοχή ατόμων ικανών με διάθεση και ενέργεια. Γι’ αυτό το λόγο, αλλά και 

για την επίτευξη περιορισμού του δείγματος, γνωστοποιήθηκε ο υποχρεωτικός 

χαρακτήρας του εργαστηρίου, ώστε να διευκολυνθεί η διεξαγωγή της έρευνας. 
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4. Συνάντηση της περιβαλλοντικής ομάδας για την γενική ενημέρωση του 

εργαστηρίου αλλά και την ανάδειξη των ενδιαφερόντων της, ώστε να ληφθούν 

υπ’ όψιν κατά τη διεξαγωγή του εργαστηρίου. 

5. Διαφοροποίηση και προσαρμογή του υλικού του εργαστηρίου ανάλογα με τις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων όπως αναδείχτηκαν σε 

προηγούμενη συνάντηση. 

6. Προκαταρκτική συνάντηση των συμμετεχόντων για μια βαθύτερη γνωριμία και 

εξοικείωση μεταξύ τους ώστε να δημιουργηθεί ένα χαλαρό και φιλικό κλίμα 

κατά τη διεξαγωγή του εργαστηρίου. 

 

Η παρούσα εργασία σχεδιάστηκε στο πλαίσιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής μου 

διατριβής. Πρόκειται για μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού των στόχων της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με σκοπό την αλλαγή της στάσης των συμμετεχόντων. 

Η εφαρμογή της κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας της δραστηριότητας, ως θεωρητικό 

αλλά και μεθοδολογικό πλαίσιο, συνέβαλε καθοριστικά στο σχεδιασμό αλλά και την 

ανάλυση του εργαστηρίου. Η χρήση των συμμετοχικών μεθόδων ως καινοτόμο 

εργαλείο στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, αφορά μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης 

και ενεργοποίησης των συμμετεχόντων ώστε να αποτελέσουν έναν «φορέα κοινωνικού 

μετασχηματισμού» (Cohen, Manion & Morrison, 2008) με επιρροή στη δημόσια 

σφαίρα. 

 

2.2 Μεθοδολογικό εργαλείο-έρευνα δράσης 

Η ερευνητική μέθοδος με την οποία σχεδιάστηκε η παρούσα εργασία είναι η έρευνα 

δράσης. Η ανάγκη επαναπροσδιορισμού της στάσης της νέας γενιάς απέναντι στα 

σύγχρονα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, αναδεικνύει την έρευνα δράσης ως 

κατάλληλο εργαλείο εφαρμογής και σχεδιασμού της παρούσας έρευνας. Από τη μία 

πλευρά, η έρευνα δράσης ως μια συλλογική προσπάθεια, επιχειρεί να συνδέσει τη 

θεωρία με την πράξη, να προσδιορίσει το πρόβλημα αλλά ταυτόχρονα να προβεί στην 

επίλυσή του (Αθανασίου, 2007). Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται  κατανοητό ότι σε ένα 

κοινωνικό προβλήματα όπως είναι η επίτευξη της αειφορίας, χρειάζεται, όχι μόνο 

επισήμανση και ανάλυση του προβλήματος, αλλά και ταυτόχρονη προσπάθεια για την 

αντιμετώπιση του. 
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Από την άλλη πλευρά, ο επαναπροσδιορισμός της στάσης του ατόμου, απέναντι σε 

ένα κοινωνικό ζήτημα, δεν είναι μία διαδικασία που μπορεί να διδαχθεί. Είναι στην 

πραγματικότητα, μια ανοιχτή διαδικασία στην οποία το άτομο, σε αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον του, επαναδιαπαγματεύται τις κοινωνικές αξίες και μέσω της πράξης 

οδηγείται στην αυτοβελτίωση και την αλλαγή. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι 

McNiff και Whitehead (2002) «η γνώση δεν είναι ποτέ στατική και πλήρης, είναι μια 

συνεχής διαδικασία βελτίωσης» στην οποία αναδύεται η μάθηση μέσω της δράσης και 

του προβληματισμού. Συνεπώς, στην έρευνα δράσης, η ιδέα του αυτοαναστοχασμού 

διαδραματίζει κεντρικό ρόλο και κατ’αυτόν τον τρόπο, προσφέρει στους 

συμμετέχοντες όχι μόνο ένα πλαίσιο κριτικής σκέψης για το υπο εξέταση ζήτημα, αλλά 

και ένα πλαίσιο δράσης και εφαρμογής των νέων αξιών. 

 

Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής έρευνας δράσης που 

συνοδεύουν τους στόχους της παρούσας εργασίας αναλύονται παρακάτω: 

Α) Ομαδοσυνεργατικός και διαλεκτικός χαρακτήρας 

Η έρευνας δράσης αποβλέπει κυρίως στην ενίσχυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

των μελών μιας ομάδας, την ανάπτυξη του διαλόγου και της επιχειρηματολογίας, τη 

βελτίωση των συνεργατικών δεξιοτήτων με σκοπό την ενεργό συμμετοχή τους στη 

διαδικασία μάθησης και στον επαναπροσδιορισμό των αντικειμένων της μάθησης. Η 

έρευνα δράσης εκτός από ερευνητικό εργαλείο αποτελεί και μια συμμετοχική μέθοδο 

ικανή να επιφέρει την αλλαγή στάσεων, όπως υποστηρίζει η παρούσα εργασία. 

Β) Αναστοχαστικός και διαμορφωτικός χαρακτήρας 

Ο αναστοχαστικός χαρακτήρας αναφέρεται σε διαδικασίες που εμπλέκονται όλοι οι 

συμμετέχοντες. Αφενός, αναφέρεται στον εκπαιδευτικό-ερευνητή, ο οποίος εμπλέκεται 

σε μια διαδικασία μέσω της οποίας στοχάζεται και προσπαθεί να ερμηνεύσει όσα 

συμβαίνουν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, αναθεωρώντας και προσαρμόζοντας τις 

συνθήκες ανάλογα με τους στόχους και το περιβάλλον της έρευνας και αφετέρου, 

αναφέρεται στους συμμετέχοντες, οι οποίοι ακολουθώντας τη γραμμή της έρευνας, και 

σε μια συνεχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους, αναστοχάζονται και 

δημιουργούν τη δική τους παρεμβατική γραμμή με σκοπό την επίλυση των υπο εξέταση 

ζητημάτων. 

Γ) Ενοποίηση διδασκαλίας και έρευνας και σύνδεση θεωρίας με πράξη 

Σύμφωνα με τους Mc Niff και Whitehead (2006) σε μια εκπαιδευτική έρευνα 

δράσης, οι εκπαιδευτικοί δεν προσπαθούν να εφαρμόσουν μια συγκεκριμένη 
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επιστημονική θεωρία. Αντίθετα προσπαθούν να εφαρμόσουν καινοτόμες μεθόδους 

μάθησης οι οποίες υπόκεινται σε συστηματική διερεύνηση με στόχο τον εμπλουτισμό 

των εφαρμοσμένων πρακτικών, καθώς, και την επέκταση της ακαδημαϊκής γνώσης. 

Δ) Κυκλική διαδικασία ενεργειών 

Η έρευνα δράσης αποτελεί μια κυκλική μεθοδολογική προσέγγιση καθώς ξεκινά με 

τη διατύπωση υποθέσεων, οι οποίες μέσα από τη διερεύνηση, επαληθεύονται ή 

διαψεύδονται. Η έρευνα αναπτύσσεται σε μία έλικα από κύκλους σχεδιασμού, δράσης, 

συστηματικής παρατήρησης, στοχασμού, επανασχεδιασμού, περαιτέρω υλοποίησης, 

παρατήρησης, (Mc Niff & Whitehead, 2002) και ούτω καθεξής. Πρόκειται για μια 

ανοιχτή διαδικασία που αξιοποιεί την ανατροφοδότηση των δεδομένων (Cohen, 

Manion & Morrison, 2013) και οδηγείται στον επαναπροσδιορισμό και τη βελτίωση 

των ερευνητικών πρακτικών ανάλογα με την έκβαση της κάθε δράσης. 

 

Τα στάδια της εκπαιδευτικής έρευνας δράσης συνοψίζονται στα ακόλουθα βήματα: 

1. Αναγνώριση και διατύπωση του προβλήματος 

2. Συζήτηση στο πλαίσιο της ερευνητικής κοινότητας για τη διαμόρφωση μιας πρώτης 

πρόστασης 

3. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας 

4.Τροποποίηση και επαναπροσδιορισμός της αρχικής διατύπωσης του προβλήματος 

5.Επιλογή της ερευνητικής πορείας 

6.Επιλογή των διαδικασιών αξιολόγησης 

7.Εφαρμογή-Υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης 

8.Ερμηνεία δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων, αξιολόγηση 

(Κολοκούρη, 2016) 
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Γράφημα 4. Ο κύκλος ενεργειών της παρούσας εργασίας σύμφωνα με τις αρχές της 

έρευνας δράσης 

 

Το εργαστήριο 

Το παρόν εργαστήριο προτείνει τη Θεωρία της Δραστηριότητας και τις αρχές της 

Επεκτατικής Μάθησης για το σχεδιασμό και την ανάλυση δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με τη μελέτη των σύγχρονων κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

ζητημάτων. Καινοτομία του εργαστηρίου αποτελεί η χρήση των συμμετοχικών 

μεθόδων, ως βασικό εργαλείο, για την αλλαγή στάσεων και  συμπεριφοράς της 

μελλοντικής γενιάς εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  σε σχέση με τα πολύ 

κρίσιμα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι συμμετοχικές μέθοδοι αποτελούν 

ένα πολύ σημαντικό εργαλείο καθώς σύμφωνα με την Linda Mayoux (2013) 

βελτιώνουν την επικοινωνία και την κατανόηση μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών 

φορέων, επιτυγχάνουν την ταχεία και άμεση διάχυση των πληροφοριών σε όλη την 
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κοινότητα/κοινωνία, συμπεριλαμβάνουν τους διαφορετικούς κοινωνικούς φορείς στη 

συμμετοχική διαδικασία για τη βελτίωση/αντιμετώπιση του εκάστοτε ζητήματος. Στη 

παρούσα έρευνα, η χρήση συμμετοχικών μεθόδων κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου 

οδήγησε τους συμμετέχοντες στη δημιουργία μιας κοινωνικής δράσης-παρέμβασης ως 

προς τους εμπλεκόμενους φορείς, τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων αλλά και το 

σύνολο των πολιτών με στόχο την ενημέρωση αλλά και την ευαισθητοποίηση τους σε 

σχέση με τα σύγχρονα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. 

2.3 Ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας τέθηκε να διερευνηθούν τα παρακάτω ερωτήματα: 

 

➢ Ποιες  αλληλεπιδράσεις λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου 

περιβαλλοντικής αγωγής υπό το πρίσμα της θεωρίας της δραστηριότητας; 

 

➢ Πως οι φοιτητές εκφράζουν τις σχέσεις περιβάλλοντος και άλλων κοινωνικών 

ζητημάτων μέσα από τα προϊόντα που παρήγαγαν; 

 

➢ Πως η χρήση συμμετοχικών μεθόδων κατά τη διδακτική διαδικασία οδηγεί στη 

χρήση συμμετοχικών λύσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται 

με την αειφορία; 

 

 

2.4 Το δείγμα της έρευνας 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα δράσης ήταν 37 τεταρτοετείς φοιτητές του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίοι 

παρακολούθησαν και συμμετείχαν στις εργασίες του μαθήματος «Περιβαλλοντική 

Αγωγή» που προσφέρεται ως μάθημα επιλογής στο εαρινό εξάμηνο του τετάρτου έτους 

(εξάμηνο Η’). Το δείγμα μπορεί να θεωρηθεί σταθμισμένο λόγω του τρόπου εισαγωγής 

των φοιτητών στα πανεπιστήμια. Σε σχέση με τον τρόπο επιλογής του δείγματος, η 

εκδήλωση του ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο μάθημα αποτέλεσε σημαντικό 

στοιχείο για εμάς. Οι εργασίες ξεκίνησαν το Μάρτιο του 2016 και ολοκληρώθηκαν το 

Μάιο του ίδιου έτους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

H παρούσα έρευνα αποτελείται από μια σειρά δραστηριοτήτων που στοχεύουν στον 

επαναροσδιορισμό των στόχων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η γενική υπόθεση 

της έρευνας, όπως αναφέραμε παραπάνω, είναι το πως η χρήση των συμμετοχικών 

μεθόδων κατά τη διδασκαλία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενισχύει τη 

συμμετοχικότητα και οδηγεί στη συμμετοχική επίλυση ζητημάτων αειφορίας. Η 

έρευνα είναι σχεδιασμένη να ακολουθήσει τα 3 πρώτα στάδια του επεκτατικού κύκλου 

μάθησης, (α.προβληματισμός, β.ανάλυση της κατάστασης και γ.σχεδιασμός ενός νέου 

μοντέλου) για να βοηθήσει τους φοιτητές να εφαρμόζουν μια κριτική προσέγγιση στα 

περιβαλλοντικά ζητήματα και να οδηγούνται σε λύσεις. Στόχος είναι οι φοιτητές να 

κατανοήσουν την πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων αλλά και να 

προτείνουν/εφαρμόσουν λύσεις για τη διαχείριση και αντιμετώπιση ζητημάτων που 

σχετίζονται με την αειφορία. Με βάση τις αρχές της επεκτατικής θεωρίας το 

«αντικείμενο μάθησης» διαμορφώνεται από τους φοιτητές/συυμμετέχοντες του 

εργαστηρίου ενώ ο ρόλος της συντονίστριας είναι εμχυχωτικός και όχι καθοδηγητικός. 

Η συντονίστρια-ερευνήτρια συμμετέχει στη διαδικασία μάθησης, επιδιώκει την 

ανάδυση των αντιθέσεων μεταξύ των ατόμων αλλά και την επίλυσή τους, ενισχύει την 

επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ της ομάδας και δίνει νέα ερεθίσματα και 

ενισχυτές σε περιπτώσεις κωλύματος. Συνοψίζοντας, η συντονίστρια-ερευνήτρια είναι 

ευέλικτος στις αλλαγές, κατανοεί τις ανάγκες της ομάδας, και συντονίζει τις 

δραστηριότητες σύμφωνα με αυτές. 

3.1 Η δομή του εργαστηρίου 

 

Προκαταρκτική δραστηριότητα 

Γνωριμία των συμμετεχόντων 

Στόχοι 

• Να δημιουργηθεί ένα χαλαρό και φιλικό κλίμα μεταξύ των συμμετεχόντων 

• Να αποκτήσουν οικειότητα και άνεση μεταξύ τους 

Εποπτικό υλικό 

• Κάρτες 

Περιγραφή δραστηριότητας 
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Μετά τις απαραίτητες συστάσεις και τη διευκρίνιση τους σκοπού του εργαστηρίου, 

οι 37 τεταρτοετείς φοιτητές/ συμμετέχοντες που απαρτίζουν την περιβαλλοντική 

ομάδα, συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι γνωριμίας με στόχο την εξοικείωση και τη 

δημιουργία ενός φιλικού και χαλαρού κλίματος. Οι φοιτητές/συμμετέχοντες 

καθισμένοι σε κύκλο, μοιράζονται πληροφορίες όπως όνομα, σπουδές, περιβαλλοντικό 

ενδιαφέρον, προσδοκίες  και πιθανές περιβαλλοντικές ανησυχίες. 

Με σκοπό την βαθύτερη γνωριμία και αλληλεπίδραση, οι συμμετέχοντες 

λαμβάνουν μέρος σε ένα παιχνίδι που τους επιτρέπει να βρεθούν δίπλα από αρκετά 

άλλα μέλη της ομάδας. Σε κάθε συμμετέχοντα δίνεται μια κάρτα με ένα από τα 

παρακάτω στοιχεία «φως, αέρας, νερό, έδαφος». Κάθε φορά που ο συντονιστής 

«καλεί» ένα από τα στοιχεία, τα άτομα της ίδιας ομάδας σηκώνονται γρήγορα από τη 

θέση τους, κάθονται σε μία άλλη θέση εκτός της δικής τους και μοιράζονται με το 

διπλανό τους μια φιλοδοξία για το μέλλον. Το παιχνίδι διαρκεί 10 λεπτά. 

 

Δραστηριότητα 1 

Η παγκόσμια διάσταση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Συμμετοχικό εργαλείο 

Ανάλυση Μελέτης Περίπτωσης (Case Study) 

Στόχοι 

• Να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες την παγκόσμια διάσταση της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσα από την ιστορία της 

• Να κατανοήσουν τους ποικίλους τομείς που αφορά η περιβαλλοντική 

εκπαίδευση (περιβαλλοντικό, κοινωνικό, οικονομικό, ηθικό επίπεδο) 

• Να γνωρίσουν την έννοια της αειφορίας και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των πυλώνων της 

Εποπτικό υλικό 

• Χάρτες των Διασκέψεων 

• Εικόνες με τους πυλώνες της αειφορίας 

Περιγραφή δραστηριότητας 

Οι συμμετέχοντες είναι χωρισμένοι σε ομάδες. Σε κάθε ομάδα δίνεται υλικό που 

αφορά την ιστορική εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις διάφορες 

διασκέψεις ανά τον κόσμο (Χάρτα του Βελιγραδίου, Διακήρυξη της Τιφλίδας, 
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Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης, Διάσκεψη της Μόσχας) και ζητείται να τονιστούν τα 

κύρια σημεία σε κάθε μια από τις διασκέψεις με στόχο να δημιουργηθεί «μια χρονική 

γραμμή» για την εξέλιξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσα στα χρόνια. 

Ακολουθεί παρουσίαση και συζήτηση στην ολομέλεια για την ιστορική εξέλιξη της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αλλά και εμβάθυνση σε σχέση με τα επίπεδα αειφορίας 

για τα οποία ενδιαφέρονται οι παγκόσμιες περιβαλλοντικές διασκέψεις (για 

παράδειγμα περιβαλλοντικό, κοινωνικό, οικονομικό, ηθικό κ.α.). 

 

Δραστηριότητα 2 

Χαρτογράφηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων 

Συμμετοχικά εργαλεία 

Ιδεοθύελλα (Brainstorming) 

Αφίσα (Poster) 

Στόχοι 

• Να συζητήσουν οι συμμετέχοντες για τα περιβαλλοντικά ζητήματα που 

συναντούν στην καθημερινή ζωή τους 

• Να προσδιορίσουν τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα και να 

τα αποτυπώσουν στο χαρτί 

Εποπτικό υλικό 

• Μαρκαδόροι 

• Χαρτί του μέτρου 

Περιγραφή δραστηριότητας 

Οι συμμετέχοντες χωρισμένοι σε ομάδες καλούνται να συζητήσουν για τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα που έχουν εντοπίσει και τους προβληματίζουν στην 

καθημερινή τους ζωή. Στη συνέχεια κάθε ομάδα αποτυπώνει στο χαρτί, με τη μορφή 

αφίσας, τα προβλήματα στα οποία έχει αναφερθεί και τα παρουσιάζει στην ολομέλεια, 

προτείνοντας λύσεις. 

 

 

Δραστηριότητα 3 

Ώρα για ψήφο; Ώρα για Delphi! 

Συμμετοχικό εργαλείο 
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Τεχνική Delphi (Delphi Technique) 

Στόχοι 

• Να εξασκηθούν οι συμμετέχοντες στη διαδικασία αναζήτησης 

ερευνητικών δεδομένων για τα περιβαλλοντικά ζητήματα 

• Να αναδυθεί το θέμα με το περισσότερο ενδιαφέρον μέσα από τη 

διαδικασία της ψηφοφορίας 

• Να έρθουν σε συναίνεση οι συμμετέχοντες σε σχέση με το θέμα που θα 

ασχοληθούν 

Εποπτικό υλικό 

• Στυλό 

• Χαρτιά post it 

Περιγραφή δραστηριότητας 

Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να βρουν μια μελέτη περίπτωσης σχετική με ένα 

περιβαλλοντικό ζήτημα που τους ενδιαφέρει. Κάθε μέλος παρουσιάζει στην ομάδα του 

τη δική του μελέτη περίπτωσης και συζητούν σχετικά με αυτήν. Κάθε ομάδα, 

ψηφίζοντας, καταλήγει σε μία από τις μελέτες περίπτωσης για να την παρουσιάσει στην 

ολομέλεια. Αφού παρουσιάσουν όλες οι ομάδες κολλούνται με post it στον τοίχο οι 

θεματικές των μελετών περίπτωσης και ακολουθεί ατομική ψηφοφορία. Καθένας από 

τους συμμετέχοντες ψηφίζει την πιο ενδιαφέρουσα μελέτη περίπτωσης, η οποία θα 

αποτελέσει τη βάση για την επόμενη δραστηριότητα. 

 

 

Δραστηριότητα 4 

Είμαι εγώ ή ο ρόλος μου; 

Συμμετοχικό εργαλείο 

Παιχνίδι Ρόλων (Role play) 

Στόχοι 

• Να καταγραφούν οι αντιλήψεις που έχουν οι φοιτητές σε σχέση με τη 

φροντίδα που υπάρχει για τα περιβαλλοντικά ζητήματα από την οπτική 

του κάθε ρόλου 

• Να κατανοηθεί η πολύπλοκη φύση της αντιμετώπισης των 

περιβαλλοντικών ζητημάτων και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 
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• Να προσδιοριστεί η προσωπική και ατομική ευθύνη όσον αφορά την 

επιρροή του ανθρώπου στο περιβάλλον 

• Να αναδυθούν οι αντιθέσεις και να προταθούν λύσεις 

Εποπτικό υλικό 

• Χαρτάκια με ρόλους 

• Στυλό ή μολύβια 

Περιγραφή δραστηριότητας 

Μετά την ανάδειξη της μελέτης περίπτωσης, δίνεται σε κάθε ομάδα τυχαία ένα 

χαρτάκι στο οποίο αναγράφεται ένας ρόλος. Τα μέλη της ομάδας συζητούν και 

αναλαμβάνουν να χτίσουν ένα προφίλ για το πως πιστεύουν ότι συμπεριφέρεται ο 

«ρόλος» τους στην κοινωνία. Έπειτα, παρουσιάζουν, με δημιουργικό τρόπο, το κείμενο 

που έχουν παράξει και τα επιχειρήματα από την οπτική της τοποθέτησης τους σχετικά 

με το υπο εξέταση θέμα. 

Ρόλοι: 

1.Επιχειρηματίας 

2.Πολιτικός 

3. Μέλος Οικολογικής Οργάνωσης 

4.Φοιτητής/Απλός Πολίτης 

 

Σχολιασμός: Στην προηγούμενη δραστηριότητα, η μελέτη περίπτωσης που 

αναδύθηκε αφορούσε την κατάσταση του νερού στη χώρας μας. Στο παιχνίδι ρόλων 

εμφανίζονται έντονα οι απόψεις των συμμετεχόντων να ρίχνουν την ευθύνη για την 

κατάσταση του περιβάλλοντος, κατά κύριο λόγο, στους πολιτικούς και τους 

επιχειρηματίες. Σε μικρό βαθμό παρουσιάστηκε η ατομική ευθύνη, είτε για τη μη 

εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, ενώ δεν παρουσιάστηκε η ατομική 

ευθύνη για την αδιάφορη και παθητική στάση ως προς τη μη τήρηση των νόμων από 

τους άλλους φορείς. 

 

Δραστηριότητα 5 

Συζητώ και τοποθετούμαι! 

Συμμετοχικό εργαλείο 

Απειλές της αειφορίας (Threats to the sustainability of an organization) 

Στόχοι 
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• Να προσδιοριστούν και να αναλυθούν οι κίνδυνοι, οι απειλές, η 

κατάσταση της αειφορίας 

• Να προσδιοριστούν οι παράγοντες που επιδέχονται παρέμβαση και ο 

ρόλος της ομάδας σε σχέση με αυτούς 

• Να αλληλεπιδράσουν οι φοιτητές μεταξύ τους και να συζητήσουν τις 

απόψεις τους 

• Να προταθούν λύσεις σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο 

 

Εποπτικό υλικό 

• Χαρτάκια που αναγράφονται γνωμικά ακτιβιστών-οικολόγων-

πολιτικών 

• Χαρτιά και στυλό 

Περιγραφή δραστηριότητας 

Πρώτος κύκλος συζήτησης: Οι φοιτητές κάθονται σε κύκλο. Καθένας παίρνει 

τυχαία ένα χαρτάκι στο οποίο αναγράφεται ένα γνωμικό (απόψεις ακτιβιστών, 

πολιτικών προσώπων κλπ) και το διαβάζει. Συζητά με τον διπλανό του σχετικά με την 

άποψή του πάνω στο δικό του γνωμικό και του συμφοιτητή του αντίστοιχα. 

Δεύτερος κύκλος συζήτησης: Οι φοιτητές, ανά ομάδες των 3 ατόμων, καλούνται να 

προσδιορίσουν τους παράγοντες οι οποίοι εμποδίζουν την επίτευξη της αειφορίας. 

Κάθε ομάδα αναφέρει τις απόψεις της στην ολομέλεια ώστε να δημιουργηθεί ένας 

πίνακας με τις γενικότερες απειλές. 

Τρίτος κύκλος συζήτησης: Με βάση τον πίνακα των απειλών που δημιουργήθηκε 

στον 2ο κύκλο συζήτησης, γίνεται συζήτηση και ανάλυση στην ολομέλεια σχετικά με 

τους παράγοντες που απειλούν την αειφορία και την επιρροή των φοιτητών, ως ομάδα, 

πάνω σε καθέναν από αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο, εισάγονται τα θεμέλια για το 

σχεδιασμό της παρέμβασης των φοιτητών. 

Δραστηριότητα 6 

Εμπλεκόμαστε και ευαισθητοποιούμε! 

Στόχοι 

• Να ενημερωθούν οι πολίτες για την τρέχουσα κατάσταση των 

περιβαλλοντικών ζητημάτων 
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• Να ενημερωθούν οι πολίτες για τους τρόπους επίλυσης των 

προβλημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον 

Εποπτικό υλικό 

• Κάμερα 

• Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

Περιγραφή δραστηριότητας 

Στην προηγούμενη δραστηριότητα οι φοιτητές προσδιόρισαν τον τρόπο με τον 

οποίο μπορούν να παρέμβουν ως ομάδα και να επηρεάσουν το κοινωνικό σύνολο με 

σκοπό την αλλαγή των συμπεριφορών των πολιτών σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της 

αειφορίας. Επίσης, οι φοιτητές αποφάσισαν να κάνουν την παρέμβαση τους στο 

συνέδριο EPOQUE: Best Practices in/for social-economical and 

environmental Sustainability το οποίο οργάνωσε η καθηγήτρια Κατερίνα Πλακίτση 

στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, EPOQUE. Το κοινό που 

φιλοξενήθηκε στο συνέδριο αποτελούνταν από επιχειρηματίες, οικολογικές ομάδες, 

πολιτικές αρχές και απλούς πολίτες και ήταν σε αντιστοιχία με τους ρόλους που 

αναλύθηκαν στην τέταρτη δραστηριότητα. Οι συμμετέχοντες, σε συνεργασία με τη 

συντονίστρια-ερευνήτρια, ετοίμασαν υλικό (πόστερ, βίντεο, ενημερωτικά φυλλάδια) 

το οποίο διένειμαν στο κοινό του συνεδρίου, παρεμβαίνοντας σε ένα δίκτυο κοινωνικής 

επιρροής με στόχο να αλληλεπιδράσουν, να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν 

το κοινωνικό σύνολο για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η συντονίστρια-ερευνήτρια 

υποστήριξε τους φοιτητές στη διαδικασία της προετοιμασίας του υλικού και βοήθησε 

στην οργάνωση της ομάδας όπου και όταν υπήρχε ανάγκη. 

 

3.2 Ο σχεδιασμός του εργαστήριου υπό το πρίσμα του επεκτατικού 

κύκλου μάθησης 

Σύμφωνα με τους Rantavuori et al (2016) οι θεωρίες μάθησης που είναι βασισμένες 

σε διαδικασίες και ακολουθούν ένα σειριακό μοντέλο σχεδιασμού ενέχουν συχνά τον 

«κίνδυνο της αυτό-εκπληρούμενης προφητείας». Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό ο 

ερευνητής όντας προσανατολισμένος στο σχεδιασμό να επιβάλλει ακούσια το 

θεωρητικό του μοντέλο στους συμμετέχοντες και να επηρεάσει τη διαδικασία. Γι’ αυτό 

το λόγο, οι διαδικασίες μάθησης δεν είναι σχεδιασμένες απαραίτητα για να 

ακολουθήσουν ολόκληρο τον επεκτατικό κύκλο ή με τη σειρά που παρουσιάζονται τα 

βήματα. Στην πραγματικότητα, οι διαδικασίες μάθησης δεν είναι συνεχώς επεκτατικές, 
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αλλά συμπεριλαμβάνουν παράλληλα επεκτατικές και μη επεκτατικές φάσεις, μπρος και 

πίσω βήματα αλλά και απομάκρυνση από το αντικείμενο-στόχo (object) της 

δραστηριότητας (Engestrom et al, 2013). 

Το παρόν εργαστήριο δεν είναι σχεδιασμένο να ακολουθήσει ολόκληρο τον 

επεκτατικό κύκλο μάθησης, παρά μόνο τις τρεις πρώτες φάσεις όπως αναλύονται 

παρακάτω: 

Πρώτο βήμα: Προβληματισμός (Questioning) 

Σε πρώτη φάση, με στόχο την αναζήτηση και τον προβληματισμό για τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα ζητήθηκε από τους φοιτητές 

α) να συζητήσουν μεταξύ τους για περιβαλλοντικά προβλήματα που έχουν 

παρατηρήσει στην καθημερινότητά τους, 

β) να σχεδιάσουν αφίσες (ποστερ) με σκοπό την ανάδειξη των σύγχρονων 

περιβαλλοντικών ζητημάτων, βάσει των απόψεων των φοιτητών. 

Σκοπός στην πρώτη δράση ήταν οι φοιτητές μέσα από τις εμπειρίες της καθημερινής 

ζωής τους να αναζητήσουν πιθανά περιβαλλοντικά ζητήματα, να προβληματιστούν και 

να τα αναδείξουν μέσα από ένα δημιουργικό τρόπο έκφρασης. 

Δεύτερο βήμα: Ανάλυση της κατάστασης (Analyzing) 

Στη δεύτερη φάση του επεκτατικού κύκλου μάθησης, ζητήθηκε από τους φοιτητές: 

α) να βρουν μελέτες περίπτωσης σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και να 

τις παρουσιάσουν στις υπόλοιπες ομάδες. Έπειτα, ψήφισαν την επικρατέστερη 

πάνω στην οποία στηρίχθηκε το παιχνίδι ρόλων που έπρεπε να παρουσιάσουν, 

β) το παιχνίδι ρόλων αφορούσε τις απόψεις των φοιτητών για τη στάση διαφόρων 

κοινωνικών φορέων απέναντι στο περιβαλλοντικό πρόβλημα που αναδύθηκε στην 

προηγούμενη δράση. Οι ρόλοι του παιχνιδιού, σε αντιστοιχία με σημαντικούς 

«φορείς» της κοινωνίας, αφορούσαν πολιτικούς, μέλη οικολογικών οργανώσεων, 

επιχειρηματίες, απλούς πολίτες. 
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Σκοπός στη δεύτερη δράση του επεκτατικού κύκλου ήταν να αναδυθούν πιθανές 

αντιθέσεις ανάμεσα στις απόψεις των φοιτητών και στις πραγματικές πρακτικές, με 

σκοπό τη διαχείριση και αντιμετώπιση των υπαρχόντων ζητημάτων. 

Τρίτο βήμα: Σχεδιασμός του νέου μοντέλου (Modeling) 

Στην Τρίτη φάση του επεκτατικού κύκλου μάθησης, δόθηκαν στους φοιτητές 

αποφθέγματα ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες των κοινωνικών 

«φορέων» και ζητήθηκε η συζήτηση ανά δύο άτομα και η προσωπική τους τοποθέτηση 

σε σχέση με τα αποφθέγματα. 

Μέσα από τη συζήτηση που προέκυψε με βάση τα παραπάνω αποφθέγματα, 

αναπτύχθηκε έντονος κοινωνικός προβληματισμός,  προτάθηκαν λύσεις για την 

αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων και 

ξεκίνησε η διαδικασία συζήτησης για την επερχόμενη παρέμβαση από την πλευρά των 

φοιτητών με στόχο την επιρροή των κοινωνικών φορέων. 

Με αφορμή το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο EPOQUE που διογανώθηκε από το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, στις 20-22 

Μαΐου 2016, με συντονίστρια την -Αναπλ.- Καθηγήτρια Κατερίνα Πλακίτση, οι 

φοιτητές οργάνωσαν μια καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης διανείμοντας 

υλικό και παρουσιάζοντας βίντεο που είχαν δημιουργήσει αποκλειστικά γι’ αυτό το 

σκοπό, με στόχο την αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση από/με το κοινό του 

συνεδρίου. 

3.3 Μέσα συλλογής του ερευνητικού υλικού 

Για τη συλλογή του ερευνητικού υλικού χρησιμοποιήθηκε η «μεθοδολογική 

τριγωνοποίηση» (Καλλέρη & Σπύρτου, 2004) με στόχο να εξασφαλισθεί η εγκυρότητα 

των αποτελεσμάτων και να αποφευχθεί η πιθανή παραποίηση της πραγματικής εικόνας 

του δείγματος. Συνεπώς, η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσα από τις παρακάτω 

πηγές: 

➢ 24 αποσπάσματα βίντεο διάρκειας 40.37 λεπτών, που αναλύθηκαν ως προς τις 

αλληλεπιδράσεις, που αναπτύσσονται υπό το πρίσμα της θεωρίας της 

δραστηριότητας, κατά τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων, 
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➢ 8 αφίσες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (Παράρτημα Γ), οι οποίες 

αναλύθηκαν ως προς την ανάδειξη συμμετοχικών λύσεων για τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα, και, 

➢ 7 γραπτές εργασίες αξιολόγησης των σύγχρονων περιβαλλοντικών ζητημάτων, 

οι οποίες αναλύθηκαν αφενός, ως προς τις σχέσεις των περιβαλλοντικών 

ζητημάτων με τα υπόλοιπα επίπεδα της κοινωνίας (οικονομικό και κοινωνικό 

επίπεδο) και αφετέρου, ως προς τις συνδέσεις των περιβαλλοντικών ζητημάτων 

με τους πυλώνες της αειφορίας, όπως αυτοί διαμορφώνονται από το ελληνικό 

αειφόρο σχολείο. 

3.4 Ανάλυση του ερευνητικού υλικού 

Η ανάλυση των δεδομένων της παρούσας εργασίας έγινε με το εργαλείο (τρίγωνο) 

της θεωρίας της δραστηριότητας (CHAT) αλλά και το εργαλείο ποιοτικής ανάλυσης 

Nvivo. Το τρίγωνο της θεωρίας της δραστηριότητας είναι ένα ποιοτικό εργαλείο 

ανάλυσης, που μπορεί να καταγράψει τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται κατά τη 

διδακτική διαδικασία αλλά και τις βαθύτερες λειτουργίες του συστήματος της 

δραστηριότητας. 

Το Nvivo είναι ένα εργαλείο ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων (QDA), το οποίο 

παράγεται από την QSR International και έχει σχεδιαστεί για ερευνητές ποιοτικών 

ερευνών, που εργάζονται με πληροφορίες κειμένων ή πολυμέσων, όπου απαιτούνται 

βαθιά επίπεδα ανάλυσης σε μικρές ή μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Το NVivo 

χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και την 

κυβέρνηση, σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 

επιστημών, όπως η ανθρωπολογία, ψυχολογία, επικοινωνία και κοινωνιολογία,. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 

4.1. Η ανάλυση του εργαστηρίου υπό το πρίσμα της θεωρίας της 

δραστηριότητας 

Παρακάτω γίνεται ανάλυση των εργαστηριακών μαθημάτων υπό το πρίσμα της 

Θεωρίας της Δραστηριότητας. Στην παρούσα έρευνα τα Υποκείμενα αποτέλεσαν οι 

συμμετέχοντες, η συντονίστρια του εργαστηρίου αλλά και το κοινό του συνεδρίου 

EPOQUE (Δραστηριότητα 6). Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν νοητικά και 

φυσικά. Τα νοητικά εργαλεία αποτέλεσαν οι συμμετοχικές μέθοδοι (Brainstorming, 

Delphi Technique, Case Study, Role Play, Threats to the Sustainability, Poster) και η 

γλώσσα, ενώ τα φυσικά εργαλεία αποτέλεσαν το οπτικοακουστικό υλικό που 

χρησιμοποιήθηκε (βίντεο) και τα υλικά για τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων 

(μαρκαδόροι, χαρτόνια, στυλό κ.α.). Η υλοποίηση των επιμέρους στόχων του σχεδίου 

εργασίας αποτέλεσαν το Αντικείμενο της δραστηριότητας (οι στόχοι αναφέρονται 

αναλυτικά στην αρχή κάθε δραστηριότητας), ενώ οι Κανόνες διαμορφώθηκαν από τα 

υποκείμενα και αφορούσαν την εργασία σε ομάδες, τη συνεργασία και την 

επικοινωνία. Η Κοινότητα Μάθησης ήταν δι-επίπεδη. Το πρώτο επίπεδο αποτέλεσε η 

πανεπιστημιακή τάξη (φοιτητές/συμμετέχοντες και συντονίστρια) ενώ το δεύτερο 

επίπεδο αποτέλεσε η κοινότητα του συνεδρίου EPOQUE (φοιτητές/συμμετέχοντες, 

συντονίστρια και κοινό του συνεδρίου EPOQUE). Ο Καταμερισμός της Εργασίας 

καθορίστηκε σε ένα μικρό βαθμό, στην αρχή των δραστηριοτήτων, από τη 

συντονίστρια, ενώ μέσα στις ομάδες ο καταμερισμός της εργασίας καθορίστηκε 

αποκλειστικά από τα μέλη της ομάδας. Τέλος, η Έκβαση, που προέκυψε κατά την 

ολοκλήρωση της εφαρμογής της δραστηριότητας και ανέδειξε τα αποτελέσματα της 

δραστηριότητας σε σχέση με τους στόχους, επιβεβαίωσε το σκοπό της 

Δραστηριότητας, ο οποίος ήταν η κοινωνική ενεργοποίηση των συμμετεχόντων του 

εργαστηρίου αλλά και  η περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού 

του συνεδρίου. 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 5. Ανάλυση του εργαστηρίου σύμφωνα με το τρίγωνο της Θεωρίας της 

Δραστηριότητας 

4.2. Η θεωρία της δραστηριότητας ως μεθοδολογικό εργαλείο 

ανάλυσης 

Στη Θεωρία της Δραστηριότητας η έννοια της συνεργασίας διαδραματίζει κεντρικό 

ρόλο, ενισχύοντας τις αλληλεπιδράσεις των ατόμων μεταξύ τους αλλά και με το 

περιβάλλον τους.  Για τη θεωρία, η κατεύθυνση της συνεργασίας δεν αποτελεί απλώς 

 

Εργαλεία 
Συμμετοχικές μέθοδοι, γλώσσα, 

οπτικοακουστικό υλικό, υλικά εργασιών 
 

Αντικείμενο 
Υλοποίηση των στόχων 
του σχεδίου εργασίας 

Υποκείμενο 

Συντονίστρια 
Συμμετέχοντες 

Κοινό συνεδρίου 
 

Κανόνες 
Εργασία σε ομάδες 

Συνεργασία 

 

Κοινότητα 
Πανεπιστημιακή τάξη 
Κοινότητα συνεδρίου 

Κοινωνία 

Καταμερισμός της Εργασίας 
Εργασία σε ομάδες που 

καθορίζουν οι συμμετέχοντες ή ο 
εμψυχωτής 

Έκβαση 
Περιβ/κή 

Ευαισθητοποίηση 
Κοινωνική 

Ενεργοποίηση 
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μια κανονιστική αρχή, σημαντική για τη σύγχρονη κοινωνία,  αλλά κι ένα μετρήσιμο, 

εμπειρικό δεδομένο που μπορεί να αναλυθεί επιστημονικά. Όπως υποστηρίξε και ο 

Blunden (2009) η Θεωρία της Δραστηριότητας αποκτά σημαντική δύναμη σαν ένα 

εργαλείο ανάλυσης των πολιτισμικών και κοινωνικών προβλημάτων. 

Ο Engestrom (2000) για την ενίσχυση της συστηματικής εξέτασης της ανθρώπινης 

δραστηριότητας επέκτεινε τη θεωρία σ’ ένα ανώτερο σύστημα δραστηριότητας. Το 

σύστημα αυτό αποτελείται από επτά στοιχεία (Υποκείμενο, Εργαλεία, Αντικείμενο, 

Κανόνες, Κοινότητα Μάθησης, Καταμερισμός Εργασίας και Έκβαση) όπου όλα μαζί 

συνθέτουν ένα μεγάλο κεντρικό τρίγωνο, μέσα στο οποίο ενσωματώνονται τέσσερα 

υποτρίγωνα με την κάθε γωνία να ακουμπά σε ένα από τα επτά στοιχεία. 

Καθένα από τα υποτρίγωνα «αντιπροσωπεύει μια ανώτερη λειτουργία», που 

προκύπτει  από τις αμοιβαίες και αμφίδρομες σχέσεις μεταξύ των επτά στοιχείων, και 

αναπαριστά κάποια πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας (Παραγωγή, Διανομή, 

Ανταλλαγή και Κατανάλωση). 

Οι λειτουργίες των υποτριγώνων σύμφωνα με τους Holt & Morris, (1993) 

περιγράφονται συνοπτικά ως: 

Παραγωγή: Το υποτρίγωνο της παραγωγής αφορά τη δημιουργία των 

αντικειμένων που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες ανάγκες (Κολοκούρη, 2016). 

Πρόκειται, ουσιαστικά για το πρώτο τρίγωνο το οποίο έχει τις απαρχές του στον 

Vygotsky, ο οποίος πρώτος προσδιόρισε την καθοριστική σημασία των εργαλείων 

(φυσικά και νοητά εργαλεία) που μεσολαβούν ανάμεσα στο Υποκείμενο και το 

Αντικείμενο. 

Διανομή: Το υποτρίγωνο που αναπαριστά τη διανομή, είναι υπεύθυνο για το 

διαχωρισμό των αντικειμένων σύμφωνα με τους κοινωνικούς νόμους. 

Ανταλλαγή: Το υποτρίγωνο της ανταλλαγής προσαρμόζει τα ήδη διαιρεμένα 

αγαθά στις εκάστοτε ατομικές ανάγκες. 

Κατανάλωση: Το υποτρίγωνο της κατανάλωσης είναι υπεύθυνο για την παραγωγή 

του τελικού προϊόντος το οποίο είναι έτοιμο για χρήση. 
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Γράφημα 6. Απεικόνιση των ανώτερων λειτουργιών του συστήματος της 

δραστηριότητας 

 

4.3. Ανάλυση των δραστηριοτήτων των μαθημάτων υπό το πρίσμα 

της θεωρίας της δραστηριότητας 

 

Δραστηριότητα 1: Η παγκόσμια διάσταση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Οι συμμετέχοντες χωρισμένοι σε ομάδες λαμβάνουν υλικό από τη συντονίστρια 

σχετικό με την περιβαλλοντική εκπαίδευση (Χάρτα του Βελιγραδίου, Διακήρυξη της 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 
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Τιφλίδας, Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης, Διάσκεψη της Μόσχας) και καλούνται να 

αναλύσουν και να συζητήσουν το υλικό με στόχο να δημιουργηθεί «μια χρονική 

γραμμή» για την εξέλιξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσα στα χρόνια. 

Κυρίαρχο Τρίγωνο 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Εργαλεία-Υποκείμενο-Αντικείμενο 

Εργαλεία: συζήτηση, διασκέψεις (έντυπη μορφή) 

Υποκείμενο: μέλη της ομάδας 

Αντικείμενο: κατανόηση της ιστορίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Σχολιασμός: Σύμφωνα με τη θεωρία της δραστηριότητας, οι αλληλεπιδράσεις που 

αφορούν το τρίγωνο Εργαλεία-Υποκείμενο-Αντικείμενο, αφορούν το μεθοδολογικό 

επίπεδο (Γράφημα 6). Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μέσα από την αλληλεπίδραση 

και την επικοινωνία των μελών κατευθύνεται σε έναν συγκεκριμένο στόχο (Νάννη, 

2017), ο οποίος είναι η κατανόηση της ιστορίας τηε Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

 

 

 

 

 

Γράφημα 7. Απεικόνιση του μεθολογικού επιπέδου στο σύστημα της 

δραστηριότητας 

 

Δραστηριότητα 2: Χαρτογράφηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων 

Οι συμμετέχοντες χωρισμένοι σε ομάδες κατασκευάζουν αφίσες για τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα που έχουν παρατηρήσει οι συμμετέχοντες στο οικείο 

περιβάλλον τους και προτείνουν λύσεις. 

Κανόνες Κοινότητα 
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Εργασίας 
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Εργαλεία 
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Κυρίαρχο Τρίγωνο 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Εργαλεία-Υποκείμενο-Αντικείμενο 

Εργαλεία: συζήτηση, μαρκαδόροι, χαρτί 

Υποκείμενο: μέλη της ομάδας 

Αντικείμενο: απεικόνιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων σε αφίσα 

 

Σχολιασμός: Σύμφωνα με τη θεωρία της δραστηριότητας, οι αλληλεπιδράσεις που 

αφορούν το τρίγωνο Εργαλεία-Υποκείμενο-Αντικείμενο, αφορούν το μεθοδολογικό 

επίπεδο (Γράφημα 7). Οι συμμετέχοντες με εργαλείο τη συζήτηση, αλληλεπιδρούν και 

κατευθύνονται προς τον στόχο της αναγνώρισης και καταγραφής/απεικόνισης των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων σε χαρτί. 

 

 

 

 

 

Γράφημα 8. Απεικόνιση του μεθολογικού επιπέδου στο σύστημα της δραστηριότητας 

 

Δραστηριότητα 3: Ώρα για ψήφο; Ώρα για Delphi! 

Οι συμμετέχοντες αναζητούν ατομικά μια μελέντη περίπτωσης σε σχέση με ένα 

περιβαλλοντικό ζήτημα του ενδιαφέροντός τους. Κάθε μέλος παρουσιάζει στην ομάδα 

του τη δική του μελέτη περίπτωσης. Κάθε ομάδα καταλήγει σε μία μελέτη περίπτωσης 

την οποία παρουσιάζει στην ολομέλεια. Οι συμμετέχοντες ψηφίζουν ατομικά για την 

πιο ενδιαφέρουσα που θα αποτελέσει τη βάση για την επόμενη δραστηριότητα. 
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Κυρίαρχο Τρίγωνο 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ: Αντικείμενο-Κοινότητα-Καταμερισμός Εργασίας 

Αντικείμενο: ανάδειξη μελέτης περίπτωσης 

Κοινότητα: πανεπιστημιακή τάξη, 

Καταμερισμός Εργασίας: ομάδα, άτομο (ψηφοφορία) 

Σχολιασμός: Όπως επισημαίνει η Plakitsi (2013), σύμφωνα με τη θεωρία της 

δραστηριότητας, οι αλληλεπιδράσεις που αφορούν το τρίγωνο Αντικείμενο-

Κοινότητα-Καταμερισμός εργασίας, αφορούν το επίπεδο των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων (Γράφημα 8).Οι συμμετέχοντες μέσα από τη διαδικασία της 

πολλαπλής ψηφοφορίας και της συζήτησης (συνεχής ανατροφοδότηση και αξιολόγηση 

των ιδεών), οδηγούνται προς την αλλαγή των απόψεων και των στάσεων. 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 9. Απεικόνιση του επιπέδου της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στο 

σύστημα της δραστηριότητας 

 

Δραστηριότητα 4: Είμαι εγώ ή ο ρόλος μου; 

Οι συμμετέχοντες διαλέγουν τυχαία ένα χαρτάκι στο οποίο αναγράφεται ένας ρόλος. 

Οι ίδιοι συζητούν σχετικά με το ρόλο που έχουν πάρει (πολιτικοί, επιχειρηματίες, 

οικολογικές οργανώσεις, πολίτες) και ετοιμάζουν επιχειρηματολογία για τη 

Καταμερισμός  
Εργασίας 

Κοινότητα 
Μάθησης 

Κανόνες 

Υποκείμενο Αντικείμενο 

Εργαλεία 

Επίπεδο Κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης 
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συμπεριφορά του ρόλου τους στην κοινωνία. Για παράδειγμα, πως αντιμετωπίζει ο 

ρόλος τους το περιβαλλοντικό πρόβλημα της μελέτης περίπτωσης (Δραστηριότητα 3), 

ποια είναι η στάση και οι αξίες τους κ.α. 

Κυρίαρχο Τρίγωνο 

ΔΙΑΝΟΜΗ: Υποκείμενο-Κανόνες-Κοινότητα 

Υποκείμενο: ομάδα 

Κανόνες: διεξαγωγή επιχειρηματολογίας για τον ανάλογο ρόλο, συνεργασία 

Κοινότητα: πανεπιστημιακή τάξη, ανάκληση στις ενέργειες της κοινωνίας 

Σχολιασμός: Σύμφωνα με τη θεωρία της δραστηριότητας, οι αλληλεπιδράσεις που 

αφορούν το τρίγωνο Υποκείμενο-Κανόνες-Κοινότητα, αφορούν το επιστημολογικό 

επίπεδο (Γράφημα 9). Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα οι συμμετέχοντες συνδέουν 

τη θεωρία (αρχές για την προστασία του περιβάλλοντος) με την πράξη (η εφαρμογή 

των αρχών για την προστασία του περιβάλλοντος στη σημερινή κοινωνία). Επιπλέον η 

διεξαγωγή της επιχειρηματολογίας τους επιτρέπει να ενσωματώσουν την προσωπική 

τους κουλτούρα μέσα στη δραστηριότητα. 

 

 

 

 

 

Γράφημα 10. Απεικόνιση του επιστημολογικού επιπέδου στο σύστημα της 

δραστηριότητας 

Δραστηριότητα 5: Συζητώ και τοποθετούμαι 

Οι συμμετέχοντες συζητούν σε κύκλο. Καθένας παίρνει τυχαία ένα χαρτάκι στο 

οποίο αναγράφεται ένα γνωμικό και το συζητά με το διπλανό του Έπειτα, ανά ομάδες 

Υποκείμενο Αντικείμενο 
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των τριών ατόμων, καλούνται να προσδιορίσουν τους παράγοντες που απειλούν την 

αειφορία και να προτείνουν λύσεις. Η συντονίστρια συγκεντρώνει τις απόψεις των 

ομάδων, καταγράφοντάς τις σε έναν πίνακα. 

Κυρίαρχο Τρίγωνο 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Υποκείμενο-Κοινότητα-Αντικείμενο 

Υποκείμενο: συμμετέχοντες 

Κοινότητα: πανεπιστημιακή τάξη 

Αντικείμενο: ανάδειξη λύσεων για τα σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα 

Σχολιασμός: Τα Υποκείμενα πρώτα ατομικά και έπειτα ομαδικά συζητούν και 

δημιουργούν το Αντικείμενο της μάθησης. Το αποτέλεσμα που προκυπτει μετά τη 

συζήτηση/συνεργασία των ατόμων μέσα στην κοινότητα μάθησης είναι το αντικείμενο 

μάθησης το οποίο σε επόμενο στάδιο τα άτομα εσωτερικεύουν. 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 11. Απεικόνιση του κυρίαρχου τριγώνου της δραστηριότητας 5 στο 

σύστημα της δραστηριότητας 

 

Δραστηριότητα 6: Εμπλεκόμαστε και ευαισθητοποιούμε! 

Οι συμμετέχοντες παρεμβαίνουν σε ένα δίκτυο κοινωνικής επιρροής με στόχο την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών σχετικά με τα σύγχρονα περιβαλλοντικά 
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ζητήματα. Στο συνέδριο EPOQUE που είχε θέμα τις «Καλές Πρακτικές για την 

επίτευξη της Αειφορίας σε κοινωνικο-οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο» 

διανείμουν υλικό που ετοίμασαν γι’ αυτό το σκοπό και αλληλεπιδρούν συζητώντας με 

το κοινό του συνεδρίου για τα σύγχρονα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα. 

Στο σημείο αυτό γίνεται εμφανής η επέκταση/έξοδος της «γνώσης» από το επίπεδο της 

τάξης στο επίπεδο της κοινωνίας. 

Κυρίαρχο Τρίγωνο 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Υποκείμενο-Κοινότητα-Αντικείμενο 

Υποκείμενο: συμμετέχοντες 

Κοινότητα: κοινότητα EPOQUE 

Αντικείμενο: ενημέρωση, ευαισθητοποίηση 

Σχολιασμός: Τα Υποκείμενα στοχεύουν στην επίτευξη του Αντικειμένου, δηλαδή 

στην ενημέρωση/ευαισθητοποίηση του κοινού του συνεδρίου EPOQUE 2016και μέσα 

από την συζήτηση μαζί τους, εσωτερικεύουν πιθανά νέα αντικείμενα μάθησης που 

προκύπτουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ της κοινότητας. 

 

 

 

 

  

Γράφημα 12. Απεικόνιση του κυρίαρχου τριγώνου της δραστηριότητας 6 στο 

σύστημα της δραστηριότητας 

Καταμερισμός  
Εργασίας 

Κοινότητα 
Μάθησης 

Κανόνες 

Εργαλεία 

Υποκείμενο 
Αντικείμενο 



65 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

5.1 Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ περιβαλλοντικού-κοινωνικού και οικονομικού 

επιπέδου 

Η φύση των περιβαλλοντικών ζητημάτων είναι πολύπλοκη καθώς ακόμη και μία 

μικρή αλλαγή στο οικοσύστημα είναι ικανή να δημιουργήσει αλλαγές σε διάφορους 

τομείς της κοινωνίας. Τα τελικά προϊόντα που παρήγαγαν οι συμμετέχοντες (γραπτές 

εργασίες) δείχνουν τις αλληλεπιδράσεις που αναγνωρίζουν οι ίδοι μεταξύ του 

περιβαλλοντικού του κοινωνικού και του οικονομικού τομέα. Οι αναλύσεις  γίνονται 

σε δύο επίπεδα. Η πρώτη ανάλυση αφορά την αναγνώριση των αλληλεπιδράσεων 

ανάμεσα στο περιβαλλοντικό, κοινωνικό, και οικονομικό επίπεδο-έτσι όπως 

διαμορφώνεται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης-, ενώ η δεύτερη αφορά τις 

συνδέσεις που κατέγραψαν οι συμμετέχοντες μεταξύ των 8 πυλώνων της αειφορίας, 

όπως αυτοί προκύπτουν με βάση τις αρχές του ελληνικού αειφόρου σχολείου. Το 

ακρωνύμιο ΠΕΡ δηλώνει το Περιβαλλοντικό Επίπεδο, το ΟΙΚ το Οικονομικό, ενώ το 

ΚΟΙΝ το Κοινωνικό Επίπεδο. 

Οι παρακάτω πίνακες είναι χωρισμένοι, ανάλογα με τις θεματικές που 

αναπτύχθηκαν. Οι θεματικές είναι πέντε: Ανθρώπινες Σχέσεις και Δικαιώματα, 

Ρύπανση Υδάτων, Απειλούμενα Είδη, Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Ενεργειακό 

Πρόβλημα. Η πρώτη υποενότητα (i) αφορά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

ανάλυση περιεχομένου των παραχθέντων προϊόντων σε σχέση με την αειφορία, ενώ η 

δεύτερη υποενότητα (ii) αφορά τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης από το 

περιβάλλον του Nvivo. 
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Ανθρώπινες Σχέσεις και Δικαιώματα 

i. Ανάλυση περιεχομένου των παραχθέντων προϊόντων 

 

Πίνακας 1  

Συσχετίσεις μεταξύ των αειφόρων επιπέδων και των πυλώνων του αειφόρου ελληνικού 

σχολείου για το ζήτημα των ανθρωπίνων αξιών και δικαιωμάτων 

Α/Α Απόσπασμα από τα τελικά 

προϊόντα των συμμετεχόντων 

Αλληλεπιδράσει

ς ανάμεσα στα 

επίπεδα της 

Αειφορίας 

Συνδέσεις 

πυλώνων 

σύμφωνα με το 

Ελληνικό 

Αειφόρο Σχολείο 

1 «...η χαρά, η ζεστασιά και η 

ασφάλεια, η αρμονία μιας 

ισορροπημένης καθημερινότητας, 

η ψυχαγωγία μέσα από το 

παιχνίδι,..... η οικογενειακή 

θαλπωρή, η γαλήνη, η ηρεμία.... 

που προσαρμόζει το παιδί σε μία 

ομαλή μετάβαση στην ενήλικη 

ζωή, του δίνει τις βάσεις ώστε να 

αναπτυχθεί νοητικά και ψυχικά...» 

ΚΟΙΝ/ΚΟΙΝ 1.Προαγωγή της 

Υγείας 

2.Προαγωγή της 

Μάθησης 

2 «...εξαιτίας της ποιότητας του 

περιβάλλοντος.... (υπάρχει χάσμα) 

μεταξύ των κοινωνιών των 

αναπτυγμένων και των 

αναπτυσσόμενων χωρών…» 

ΠΕΡ/ΚΟΙΝ 1.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

2.Δημοκρατία και 

Συμμετοχή 

3 «...το κοινωνικό χάσμα στην 

ποιότητα ζωής και στην παροχή 

αγαθών και υπηρεσιών προς τους 

πολίτες...αυξάνεται ραγδαία ακόμη 

και μέσα στα πλαίσια μιας ένωσης 

χωρών, μιας χώρας, μιας πόλης…» 

ΠΕΡ/ΚΟΙΝ 1.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

 

 

 

 

4 «Όταν οι συνθήκες επιτρέπουν την 

εμφάνιση τέτοιων ανισοτήτων, οι 

πλέον ευάλωτες ομάδες του 

πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά, 

αντιμετωπίζουν τεράστιο 

πρόβλημα καθώς οι υποχρεώσεις 

και οι ανάγκες για επιβίωση.....» 

ΚΟΙΝ/ΟΙΚ 1.Δημοκρατία και 

συμμετοχή 

2.Προαγωγή της 

Υγείας 

 «...την κάλυψη των απαιτήσεων 

του σπιτιού, μέχρι την εύρεση 

εργασίας, αποποιούνται το 

δικαίωμα στη μόρφωση...» 

ΚΟΙΝ/ΟΙΚ 1.Δημοκρατία και 

συμμετοχή 

2.Προαγωγή της 

μάθησης 

5 «Το φαινόμενο των εργαζόμενων 

παιδιών...(σε αυτά τα παιδιά) δε 

δίνεται η δυνατότητα να 

αναπτύξουν τις ικανότητές τους, να 

ΟΙΚ/ΚΟΙΝ 1.Δημοκρατία και 

συμμετοχή 

2.Προαγωγή της 

μάθησης 
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διευρύνουν τις γνώσεις και τις 

δεξιότητές τους…» 

6 «Άλλοι τρόποι για την 

καταπολέμηση και την 

αντιμετώπιση της παιδικής 

εργασίας... είναι η ίδια η 

καταπολέμηση της φτώχειας, η 

οποία ευθύνεται ως επί το πλείστον 

για την αύξηση του φαινομένου 

αυτού…» 

ΚΟΙΝ/ΟΙΚ 1.Δημοκρατία και 

συμμετοχή 

2.Προαγωγή της 

Υγείας 

7 «Το περιβάλλον ζωτικός χώρος 

ανάπτυξης του ανθρώπου και κάθε 

µορφής ζωής παρέχει όλες τις 

βασικές συνθήκες, τα υλικά και 

την ενέργεια που είναι απαραίτητα 

για τη ζωή, την επιβίωση αλλά και 

την ικανοποίηση όλων των 

αναπτυξιακών σχεδίων που 

επεξεργάζεται η ανθρωπότητα 

προκειµένου να καλυτερεύσει τις 

συνθήκες της ζωής..» 

ΠΕΡ/ΚΟΙΝ 1.Προαγωγή της 

Υγείας 

2.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

8 «Η ικανοποίηση των ολοένα 

αυξανόµενων αναγκών κατά τη 

διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας 

προκάλεσε έντονες παρεµβάσεις 

στο περιβάλλον, παρεµβάσεις που 

οδήγησαν στην υποβάθµισή του..» 

ΚΟΙΝ/ΠΕΡ 1.Διαχείριση 

νερού και 

απορριμμάτων 

2.Εξοικονόμηση 

ενέργειας και 

μετακινήσεις 

3.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

9 «Η εύρεση νέων τρόπων 

αξιοποίησης της φύσης οδήγησε 

στην αύξηση των ανθρωπίνων 

κοινωνιών και κατά συνέπεια στη 

παρέµβαση στα φυσικά 

συστήµατα..» 

ΠΕΡ/ΚΟΙΝ 1.Διαχείριση 

νερού και 

απορριμμάτων 

2.Εξοικονόμηση 

ενέργειας και 

μετακινήσεις 

3.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

10 «...µε την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας αλλάζει ριζικά η 

σχέση ανθρώπου περιβάλλοντος 

αφού οι µη ανανεώσιµες πλέον 

πηγές ενέργειας χρησιµοποιούνται 

αλόγιστα και τα απόβλητα που 

παράγονται δεν µπορούν να 

αφοµοιωθούν και συσσωρεύονται 

µε τη µορφή διαφόρων ειδών 

ρύπανσης....» 

ΚΟΙΝ/ΠΕΡ 1.Διαχείριση 

νερού και 

απορριμμάτων 

2.Εξοικονόμηση 

ενέργειας και 

μετακινήσεις 

3.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

11 «Βασικές αιτίες (της οικολογικής) 

κρίσης είναι οι µέθοδοι της 

βιοµηχανικής παραγωγής, ο 

ΠΕΡ/ΚΟΙΝ 1.Διαχείριση 

νερού και 

απορριμμάτων 
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υπερκαταναλωτισµός, η 

συσσώρευση πληθυσµού στα 

µεγάλα αστικά κέντρα, η 

τεχνοκρατική αντίληψη για την 

ανάπτυξη στο βαθµό που εξαντλεί 

βάναυσα και αλόγιστα τους 

φυσικούς πόρους της γης στο 

όνοµα της βιοµηχανικής, 

οικονοµική και τουριστικής 

ανάπτυξης...» 

2.Εξοικονόμηση 

ενέργειας και 

μετακινήσεις 

3.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

12 «Η προστασία του περιβάλλοντος 

και η οικονομική ανάπτυξη 

αντιμετωπίζονται παραδοσιακά ως 

δύο χώροι ανταγωνιστικοί: για 

πολλούς η οικονομική ανάπτυξη 

συνεπάγεται την εκτεταμένη και 

εξαντλητική εκμετάλλευση των 

φυσικών πόρων, ενώ η προστασία 

του περιβάλλοντος συνοδεύεται 

από απαγορεύσεις που τελικά 

εμποδίζουν την ανάπτυξη της 

οικονομίας..» 

ΠΕΡ/ΟΙΚ 1.Εξοικονόμηση 

ενέργειας και 

μετακινήσεις 

2.Διαχείριση 

νερού και 

απορριμμάτων 

 

13 «Η προστασία του περιβάλλοντος 

και η (οικονομική) ανάπτυξη 

θεωρούνται ως δύο τομείς που 

συμβαδίζουν και 

αλληλοσυμπληρώνονται..» 

ΠΕΡ/ΟΙΚ 1.Εξοικονόμηση 

ενέργειας και 

μετακινήσεις 

2.Διαχείριση 

νερού και 

απορριμμάτων 

14 «...το WWF Ελλάς προσπαθεί να 

προάγει την έννοια της αειφόρου 

ανάπτυξης, εναρμονίζοντας ττην 

ανάγκη για προστασία του 

περιβάλλοντος και για οικονομική 

ανάπτυξη...» 

ΠΕΡ/ΟΙΚ 1.Εξοικονόμηση 

ενέργειας και 

μετακινήσεις 

15 «...φέρει και ο πολίτης το δικό του 

μερίδιο ευθύνης ως συνυπαίτιος 

της περιβαλλοντικής 

υποβάθμισης...» 

ΚΟΙΝ/ΠΕΡ 1.Δημοκρατία και 

συμμετοχή 

2.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

16 «...η περιβαλλοντική κρίση, που 

προκάλεσε ο άνθρωπος, έχει ως 

βαθύτερο αίτιο την εσφαλμένη 

στάση ζωής που τηρούμε απέναντι 

στη φύση είτε την ανθρώπινη είτε 

τη φύση των στοιχείων του 

περιβάλλοντος...» 

ΠΕΡ/ΚΟΙΝ 1.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

 

Περιγραφικά Αποτελέσματα: Όπως αναφέρεται παραπάνω στον Πίνακα 1, 

σχετικά με το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν 
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σε μεγάλο βαθμό τις αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται μεταξύ του 

περιβαλλοντικού, του κοινωνικού και του οικονομικού επιπέδου. Συγκεκριμένα, οι 

αλληλεπιδράσεις/συσχετίσεις που παρατήρησαν συνοψίζονται στις παρακάτω 

προτάσεις: 

α) Η μη κάλυψη των βασικών αναγκών –λόγω της φτώχειας- οδηγεί στην αύξηση  

των κοινωνικών προβλημάτων (όπως η παιδική εργασία) και κατ’ επέκταση στη 

στέρηση των δικαιωμάτων των παιδιών που αφορούν την επιβίωση, την υγεία  και 

τη μάθηση, 

β) η υποβάθμιση του περιβάλλοντος επηρεάζει τις συνθήκες διαβίωσης και αυξάνει 

το κοινωνικο χάσμα μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών σε 

παγκόσμιο επίπεδο, εντείνοντας με αυτόν τον τρόπο την εμφάνιση ανισοτήτων, 

γ) οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του ανθρώπου και η ανάπτυξη της τεχνολογίας 

οδηγούν στην κατάχρηση των φυσικών πόρων με αποτέλεσμα την περιβαλλοντική 

υποβάθμιση, και, 

δ) η τάση του ανθρώπου για αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων με στόχο το 

κέρδος, συνοδεύεται τελικά από απαγορεύσεις που εμποδίζουν την ανάπτυξη της 

οικονομίας. 

 

ii. Ποιοτική Ανάλυση από το περιβάλλον Nvivo 

Στην Εικόνα 1 εμφανίζονται τα αποτελέσματα από το tree text search query που 

πραγματοποιήθηκε για τη φράση «ανθρώπινες σχέσεις». Η ανίχνευση έγινε στα 

παραχθέντα προϊόντα (γραπτές εργασίες, αφίσες) των συμμετεχόντων και αφορά τη 

σύνδεση της σημαντικής  -γι’ αυτή τη θεματική- φράσης «ανθρώπινες σχέσεις» και τον 

τρόπο που η ίδια συνδέεται με άλλες φράσεις ή συναντάται μέσα σε αυτές στο κείμενο. 

Όπως παρατηρούμε στην Εικόνα 1, οι ανθρώπινες σχέσεις σχετίζονται άμεσα με 

ζητήματα όπως περιβαλλοντική και οικονική κρίση, περιβαλλοντική υποβάθμιση, 

εμφάνιση κοινωνικών ανισοτήτων, χάσμα μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων 

χωρών, εσφαλμένη στάση ζωής, υπερκαταναλωτισμός και επιβίωση. 
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Εικόνα 1. Tree Text Search για τη φράση «ανθρώπινες σχέσεις» 

Στην Εικόνα 2 εμφανίζονται τα αποτελέσματα από το tree text search query που 

πραγματοποιήθηκε για τη λέξη «δικαιώματα». Η ανίχνευση έγινε στα παραχθέντα 

προϊόντα (γραπτές εργασίες, αφίσες) των συμμετεχόντων και αφορά τη σύνδεση της 

σημαντικής  -γι’ αυτή τη θεματική- λέξης «δικαιώματα» και τον τρόπο που η ίδια 

συνδέεται με άλλες φράσεις ή συναντάται μέσα σε αυτές στο κείμενο. Όπως 

παρατηρούμε στην Εικόνα 2, τα δικαιώματα σχετίζονται άμεσα με ζητήματα όπως 

καλύτερες συνθήκες ζωής, καταπολέμηση της φτώχειας, δικαίωμα στη μόρφωση, 

αντιμετώπιση της παιδικής εργασίας, ζεστασιά, ασφάλεια, ψυχαγωγία, ομαλή 

μετάβαση στην ενήλικη ζωή, οικογενειακή θαλπωρή και γαλήνη. 

 

 

Εικόνα 2. Tree Text Search για τη λέξη «δικαιώματα» 

Στις Εικόνες 3 και 4 μπορούμε να εντοπίσουμε τις λέξεις-φράσεις που 

διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στα παραχθέντα προϊόντα των συμμετεχόντων (γραπτές 
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εργασίες, αφίσες), για τη θεματική «ανθρώπινες σχέσεις και δικαιώματα». Το μέγεθος 

του τετραγώνου (στην εικόνα 3) και της λέξης (στην εικόνα 4) καθορίζουν τη 

συχνότητα εμφάνισης των λέξεων-φράσεων. Οι αναλύσεις που προκύπτουν από το 

Word Frequency Query οδηγούν σε πιο εξειδικευμένα αποτελέσματα σχετικά με το 

περιεχόμενο των προϊόντων. Συνεπώς, στη συγκεκριμένη θεματική οι λέξεις-φράσεις 

παιδική εργασία, δικαιώματα, εκπαίδευση και προστασία αποτέλεσαν το κεντρικό 

περιεχόμενο με το οποίο ασχολήθηκαν οι συμμετέχοντες στα προϊόντα που παρήγαγαν. 

 

Εικόνα 3. Word Frequency Query (Tree Map) για τη θεματική «ανθρώπινες 

σχέσεις και δικαιώματα» 
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Εικόνα 4. Word Frequency Query (Word Cloud) για τη θεματική «ανθρώπινες 

σχέσεις και δικαιώματα» 

Στην Εικόνα 5 παρατηρούμε μια όψη της διαδικασίας τμηματοποίησης του κειμένου 

που προέκυψε από τα προϊόντα (γραπτές εργασίες, αφίσες) που παρήγαγαν οι 

συμμετέχοντες. Η συγκεκριμένη διαδικασία (Cluster Analysis) με σκοπό την καλύτερη 

κατανόηση, αναδεικνύει τις συνδέσεις μεταξύ των ανθρωπίνων σχέσεων και άλλων 

κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών ζητημάτων, έτσι όπως εκφράστηκαν 

μέσα από τα παραχθέντα προϊόντα των φοιτητών. 

 

Εικόνα 5. Cluster Analysis για τη θεματική «ανθρώπινες σχέσεις και 

δικαιώματα» 
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Ρύπανση Υδάτων 

i. Ανάλυση περιεχομένου των παραχθέντων προϊόντων 

 

Πίνακας 2 

Συσχετίσεις μεταξύ των αειφόρων επιπέδων και των πυλώνων του αειφόρου ελληνικού 

σχολείου για το ζήτημα της ρύπανσης των υδάτων 

Α/Α Απόσπασμα από τα τελικά 

προϊόντα των 

συμμετεχόντων 

Αλληλεπιδράσεις 

ανάμεσα στα 

επίπεδα της 

Αειφορίας 

Συνδέσεις πυλώνων 

σύμφωνα με το 

Ελληνικό Αειφόρο 

Σχολείο 

1 «Το νερό ως τροφή και ως 

πρώτη ύλη είναι στενά 

συνδεδεµένο µε τη ζωή και 

περιγράφει την ανθρώπινη 

πολιτιστική εξέλιξη µέσα 

στους αιώνες.» 

ΚΟΙΝ/ΚΟΙΝ 1.Προαγωγή της 

υγείας 

2.Προαγωγή 

τεχνών και 

πολιτισμού 

2 «...η µέχρι σήµερα αλόγιστη 

χρήση του υδάτινου τόσο ως 

συντελεστή παραγωγής και 

κατανάλωσης όσο και ως 

αποδέκτη των αποβλήτων 

τους οικοσυστήµατος, έχει 

ως αποτέλεσµα τη συνεχή 

υποβάθµιση της ποιότητάς 

του (νερού)...» 

ΚΟΙΝ/ΠΕΡ 1.Διαχείριση νερού 

και απορριμμάτων 

3 «...η µέχρι σήµερα αλόγιστη 

χρήση του...έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στην οικονοµική 

ανάπτυξη και στην κοινωνική 

ευηµερία...» 

ΚΟΙΝ/ΟΙΚ 1.Διαχείριση νερού 

και απορριμμάτων 

2.Δημοκρατία και 

συμμετοχή 

3.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

4 «...πρόβληµα παρουσιάζει η 

ρύπανση του νερού από 

νιτρικά που εκρέουν από τους 

αγρούς λόγω γεωργικών 

δραστηριοτήτων...» 

ΚΟΙΝ/ΠΕΡ 1.Διαχείριση νερού 

και απορριμμάτων 

5 «...(οι γεωργικές 

δραστηριότητες) 

διαφοροποιούν...το 

κλιµατικό και υδατικό 

καθεστώς των περιοχών, µε 

συνέπεια να αναµένεται η 

εµφάνιση ακραίων 

φαινοµένων, όπως 

ΚΟΙΝ/ΠΕΡ 1.Διαχείριση νερού 

και απορριμμάτων 
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πληµµύρες, ξηρασία, 

ερηµοποίηση...» 

6 «ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ! 

...παρόλα τα μεγάλα υδατικά 

αποθέματα, είναι πολλοί οι 

παράγοντες που 

υπεισέρχονται, με 

αποτέλεσμα να διακυβεύεται 

η επάρκειά του για όλους...» 

ΚΟΙΝ/ΠΕΡ 1.Διαχείριση νερού 

και απορριμμάτων 

2.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

3.Προαγωγή της 

υγείας 

7 «Η ανεξέλεγκτη διάθεση 

στερεών ή άλλων μορφών 

βιομηχανικών αποβλήτων 

στο περιβάλλον, η ρύπανση 

του εδάφους με οικιακά 

απορρίμματα ή με τοξικές 

ουσίες….μπορεί να οδηγήσει 

σε αυξημένες συγκεντρώσεις 

βαρέων μετάλλων ή άλλων 

τοξικών ουσιών στα υπόγεια 

νερά. Κατά την κυκλοφορία 

του, το νερό στο υπέδαφος 

παρασύρει αυτές τις τοξικές 

ουσίες όταν τις συναντά, με 

αποτέλεσμα να έχουμε νερό 

με επιβάρυνση των 

ποιοτικών του 

χαρακτηριστικών» 

ΚΟΙΝ/ΠΕΡ 1.Διαχείριση νερού 

και απορριμμάτων 

8 «Μία άλλη μορφή 

επιβάρυνσης των υπόγειων 

και επιφανειακών νερών 

είναι η μόλυνσή τους με 

παθογόνους 

μικροοργανισμούς, με 

συνέπεια να έχουμε 

προβλήματα που σχετίζονται 

με τη δημόσια υγεία, βλάβες 

στα οικοσυστήματα και την 

βιοποικιλότητα και την 

κοινωνική – οικονομική 

ανάπτυξη» 

ΠΕΡ/ΚΟΙΝ/ΟΙΚ 1.Διαχείριση νερού 

και απορριμμάτων 

2.Προαγωγή της 

υγείας 

9 «...η επιβάρυνση των 

υπόγειων και επιφανειακών 

νερών...(έχει) επιπτώσεις στη 

δημόσια υγεία και να 

προκαλέσει σοβαρή 

θνησιμότητα και θνητότητα.» 

ΠΕΡ/ΚΟΙΝ 1.Διαχείριση νερού 

και απορριμμάτων 

2.Προαγωγή της 

υγείας 

10 «...(εξαιτίας της μόλυνσης 

των υδάτων) επιπτώσεις στη 

δημόσια υγεία και κατ’ 

ΠΕΡ/ΟΙΚ 1.Διαχείριση νερού 

και απορριμμάτων 

2.Προαγωγή της 

υγείας 
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επέκταση στην οικονομία 

είναι τεράστιες...» 

11 «Η υγεία μας....εξαρτάται 

από την υγεία του νερού...» 

ΚΟΙΝ/ΠΕΡ 1.Προαγωγή της 

Υγείας 

2.Διαχείριση νερού 

και απορριμμάτων 

12 «...η προστασία της 

ποιότητας του νερού (η υγεία 

του νερού) και η ασφάλεια 

της δημόσιας υγείας...είναι 

παράγοντες μιας δίκαιης και 

υγιούς κοινωνίας...» 

ΠΕΡ/ΚΟΙΝ 1.Διαχείριση νερού 

και απορριμμάτων 

2.Προαγωγή της 

υγείας 

3.Δημοκρατία και 

συμμετοχή 

13 «Παρεμβάσεις λοιπόν από 

τον άνθρωπο στα φυσικά 

συστήματα, σημαίνει 

παρεμβάσεις άμεσες ή 

έμμεσες στα ποιοτικά και 

ποσοτικά χαρακτηριστικά 

του κάθε υδάτινου 

συστήματος.» 

ΚΟΙΝ/ΟΙΚ 1.Διαχείριση νερού 

και απορριμμάτων 

2.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

14 «Η αποκατάσταση όμως 

αυτών των χαρακτηριστικών 

ενός υδατικού συστήματος, 

υπόγειου ή επιφανειακού, 

είναι εργασία πολύ δύσκολη, 

ακριβή...» 

ΠΕΡ/ΟΙΚ 1.Διαχείριση νερού 

και απορριμμάτων 

 

15 «...(η ρύπανση των υδάτων 

έχει ως) αποτελέσματα....δύο 

δισεκατομμύρια άνθρωποι 

στον πλανήτη μας (να μην) 

έχουν άμεση πρόσβαση σε 

πόσιμο νερό...» 

ΚΟΙΝ/ΠΕΡ 1.Διαχείριση νερού 

και απορριμμάτων 

2.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

3.Δημοκρατία και 

συμμετοχή 

16 «Δραστηριότητες που 

εμπλουτίζουν ή ρυπαίνουν 

υδάτινους αποδέκτες, είναι οι 

απορρίψεις που αφορούν 

ανθρώπινες  χρήσεις...» 

ΠΕΡ/ΚΟΙΝ 1.Διαχείριση νερού 

και απορριμμάτων 

 

Περιγραφικά Αποτελέσματα: Όπως αναφέρεται παραπάνω στον Πίνακα 2, 

σχετικά με το ζήτημα της ρύπανσης των υδάτων, οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν σε 

μεγάλο βαθμό τις αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται μεταξύ του περιβαλλοντικού, 

του κοινωνικού και του οικονομικού επιπέδου. Συγκεκριμένα, οι 

αλληλεπιδράσεις/συσχετίσεις που παρατήρησαν συνοψίζονται στις παρακάτω 

προτάσεις: 
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α) Υπάρχει στενή σύνδεση του νερού με τη ζωή αλλά και την πολιτιστική εξέλιξη 

της ανθρωπότητας ανά τους αιώνες, 

β) η υποβάθμιση των υδάτων, εξαιτίας της υπερκατανάλωσης ή της ρύπανσης (όπως 

ρύπανση από γεωργική δραστηριότητα) βλάπτει την οικονομική ανάπτυξη και την 

κοινωνική ευημερία, 

γ) η μόλυνση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων σχετίζεται με βλάβες στα 

υδατικά οικοσυστήματα (καταστροφή της βιοποικιλότητας) αλλά και στη δημόσια 

υγεία (αύξηση θνησιμότητας), 

δ) η αποκατάσταση της ποιότητας των υδάτων είναι μια δύσκολη και ακριβή 

διαδικασία, και, 

ε) η προστασία του νερού και κατ’ επέκταση της δημόσιας υγείας αποτελεί δείγμα 

μιας υγιούς και δίκαιης κοινωνίας. 

ii. Ποιοτική Ανάλυση από το περιβάλλον Nvivo 

Στην Εικόνα 6 εμφανίζονται τα αποτελέσματα από το tree text search query που 

πραγματοποιήθηκε για τη λέξη «νερό». Η ανίχνευση έγινε στα παραχθέντα προϊόντα 

(γραπτές εργασίες, αφίσες) των συμμετεχόντων και αφορά τη σύνδεση της σημαντικής  

-γι’ αυτή τη θεματική- λέξης «νερό» και τον τρόπο που η ίδια συνδέεται με άλλες 

φράσεις ή συναντάται μέσα σε αυτές στο κείμενο. Όπως παρατηρούμε στην Εικόνα 6, 

το νερό σχετίζεται άμεσα με ζητήματα όπως επάρκεια του νερού, προστασία των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού, θνησιμότητα εξαιτίας της υδατικής μόλυνσης, 

διακύβευση της δημόσιας υγείας. 
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Εικόνα 6. Tree Text Search για τη λέξη «νερό» 

Στις Εικόνες 7 και 8 μπορούμε να εντοπίσουμε τις λέξεις-φράσεις που 

διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στα παραχθέντα προϊόντα των συμμετεχόντων (γραπτές 

εργασίες, αφίσες), για τη θεματική «ρύπανση των υδάτων». Το μέγεθος του 

τετραγώνου (στην εικόνα 7) και της λέξης (στην εικόνα 8) καθορίζουν τη συχνότητα 

εμφάνισης των λέξεων-φράσεων. Οι αναλύσεις που προκύπτουν από το Word 

Frequency Query οδηγούν σε πιο εξειδικευμένα αποτελέσματα σχετικά με το 

περιεχόμενο των προϊόντων. Συνεπώς, στη συγκεκριμένη θεματική οι λέξεις-φράσεις 

απόβλητα, υπόγεια ύδατα, επιπτώσεις ρύπανσης, παράγοντες, περιβάλλον, συστατικά 

και ποιότητα (των υδάτων) αποτέλεσαν το κεντρικό περιεχόμενο με το οποίο 

ασχολήθηκαν οι συμμετέχοντες στα προϊόντα που παρήγαγαν. 
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Εικόνα 7. Word Frequency Query (Tree Map) για τη θεματική «ρύπανση 

υδάτων» 

 

Εικόνα 8. Word Frequency Query (Word Cloud) για τη θεματική «ρύπανση 

υδάτων» 

Στην Eικόνα 9 παρατηρούμε μια όψη της διαδικασίας τμηματοποίησης του 

κειμένου που προέκυψε από τα προϊόντα (γραπτές εργασίες, αφίσες) που παρήγαγαν οι 
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συμμετέχοντες. Η συγκεκριμένη διαδικασία (Cluster Analysis) με σκοπό την καλύτερη 

κατανόηση, αναδεικνύει τις συνδέσεις μεταξύ της ρύπανσης των υδάτων και των 

κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών  ζητημάτων, έτσι όπως εκφράστηκαν 

μέσα από τα παραχθέντα προϊόντα των φοιτητών. 

 

 

Εικόνα 9. Cluster Analysis για τη θεματική «ρύπανση υδάτων» 

 

 

Απειλούμενα Είδη 

i. Ανάλυση περιεχομένου των παραχθέντων προϊόντων 

Πίνακας 3 

Συσχετίσεις μεταξύ των αειφόρων επιπέδων και των πυλώνων του αειφόρου ελληνικού 

σχολείου για το ζήτημα των απειλούμενων ειδών 

Α/Α Απόσπασμα από τα τελικά 

προϊόντα των συμμετεχόντων 

 

 

 

Αλληλεπιδράσεις 

ανάμεσα στα 

επίπεδα της 

Αειφορίας 

Συνδέσεις 

πυλώνων 

σύμφωνα με το 

Ελληνικό 

Αειφόρο 

Σχολείο 

1 «…η εγκατάλειψη 

παραδοσιακών παραγωγικών 

δραστηριοτήτων συνέβαλε στην 

έλλειψη τροφής για ορισμένα 

ζώα…» 

ΚΟΙΝ/ΠΕΡ 1.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

2 «Η εγκατάλειψη της ορεινής 

καλλιέργειας σιτηρών και 

ψυχανθών, για παράδειγμα, 

στέρησε την τροφή στο ζαρκάδι 

και το λαγό» 

ΚΟΙΝ/ΠΕΡ 1.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

3 «Η ανθρώπινη δραστηριότητα, 

έχει αυξήσει το ρυθμό 

ΚΟΙΝ/ΠΕΡ 1.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 
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εξαφάνισης ειδών κατά 1.000 

φορές» 

4 «…ο μόλυβδος προσχωρεί 

πολύ εύκολα στο έδαφος και 

στο νερό από τα διάφορα 

λιπάσματα, από τα στερεά 

απορρίμματα και από τις 

εξατμίσεις των αυτοκινήτων 

που δεν κάνουν χρήση 

αμόλυβδης βενζίνης. Ο 

μόλυβδος μπορεί να 

προκαλέσει αναιμία, νεφρική 

ανεπάρκεια και βλάβη στο 

νευρικό σύστημα…» 

ΚΟΙΝ/ΠΕΡ 1.Προαγωγή της 

υγείας 

5 «Μερικά από τα στοιχεία που 

επιβαρύνουν τις τροφικές 

αλυσίδες είναι τα βαρέα 

μέταλλα, τα οποία εισέρχονται 

μέσο του αέρα, του εδάφους και 

από τα βιομηχανικά 

απορρίμματα» 

ΚΟΙΝ/ΠΕΡ 1.Προαγωγή της 

υγείας 

6 «Τα μεγάλα τεχνικά έργα 

(μεγάλοι οδικοί άξονες, 

γέφυρες, κ.ά.) συχνά 

κερματίζουν εκτεταμένα 

ενδιαιτήματα και απομονώνουν 

πληθυσμούς θηλαστικών» 

ΚΟΙΝ/ΠΕΡ 1.Κτίριο και 

αυλή 

2. Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

7 «…σοβαρό κίνδυνο 

αντιμετωπίζουν τα κητώδη και 

η μεσογειακή φώκια εξαιτίας 

των διχτυών και ιδιαίτερα τα 

κητώδη από τα πελαγικά 

αφρόδιχτα, τα οποία αποτελούν 

σοβαρή αιτία θανάτωσης…» 

ΚΟΙΝ/ΠΕΡ 1.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

8 «Η λαθροθηρία εξακολουθεί να 

αποτελεί σοβαρή απειλή, τη 

μεγαλύτερη ή τη μοναδική για 

ορισμένα είδη θηλαστικών, 

όπως το αγριόγιδο, το ελάφι, το 

ζαρκάδι και ο λαγός…» 

ΚΟΙΝ/ΠΕΡ 1.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

9 «…σημαντικές συνέπειες από 

την εξαφάνιση των ειδών είναι 

(το) υψηλό οικονομικό 

κόστος…» 

ΠΕΡ/ΟΙΚ 1.Εξοικονόμηση 

ενέργειας και με 

2.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

τακινήσεις 

10 «…η αποψίλωση των δασών σε 

όλο τον κόσμο υπολογίζεται ότι 

κοστίζει από 2 έως 5 

τρισεκατομμύρια δολάρια 

ετησίως…» 

ΠΕΡ/ΟΙΚ 1.Εξοικονόμηση 

ενέργειας και 

μετακινήσεις 

2.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 
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11 «…σημαντικές συνέπειες από 

την εξαφάνιση των ειδών είναι 

(η) Μειωμένη ασφάλεια 

τροφίμων…» 

ΠΕΡ/ΚΟΙΝ 1.Προαγωγή της 

υγείας 

12 «Η μείωση της βιοποικιλότητας 

έχει δύο σημαντικές συνέπειες 

στην ανθρώπινη υγεία και την 

εξάπλωση ασθενειών» 

ΠΕΡ/ΚΟΙΝ 1.Προαγωγή της 

υγείας 

13 «Η επιβίωση του ανθρώπου 

είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένη 

με τα οικοσυστήματα που τον 

περιβάλλουν» 

ΠΕΡ/ΚΟΙΝ 1.Προαγωγή της 

υγείας 

14 «Από τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας εξαρτάται η 

ζωή...» 

ΠΕΡ/ΚΟΙΝ 1.Προαγωγή της 

υγείας 

15 «…σηµειώνεται ότι τα 

τελευταία 50 χρόνια ο 

άνθρωπος αλλοιώνει τα 

οικοσυστήµατα µε ταχύτερους 

ρυθµούς και σε µεγαλύτερη 

έκταση από οποιαδήποτε άλλη 

περίοδο της ιστορίας…» 

ΚΟΙΝ/ΠΕΡ 1.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

 

Περιγραφικά Αποτελέσματα: Όπως αναφέρεται παραπάνω στον Πίνακα 3, 

σχετικά με το ζήτημα των απειλούμενων ειδών, οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν σε 

μεγάλο βαθμό τις αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται μεταξύ του περιβαλλοντικού 

και κοινωνικού επιπέδου. Ωστόσο, συνδέσεις μεταξύ του περιβαλλοντικού και 

οικονομικού επιπέδου, προέκυψαν σε μικρότερο βαθμό. Συγκεκριμένα, οι 

αλληλεπιδράσεις/συσχετίσεις που παρατήρησαν συνοψίζονται στις παρακάτω 

προτάσεις: 

α) Η εγκατάλειψη παραδοσιακών παραγωγικών δραστηριοτήτων  και η κακή 

διαχείριση του εδάφους προκαλεί προβλήματα στις τροφικές αλυσίδες, 

β) τα μεγάλα τεχνικά έργα (όπως οδικοί άξονες) οδηγούν -μέσω του 

κατακερματισμού των ενδιαιτημάτων- στην απομόνωση και απειλή των 

πληθυσμών, 

γ) η λαθροθηρία κια η μη βιώσιμη αλιεία είναι υπεύθυνη για την εξαφάνιση πολλών 

θηλαστικών ειδών  και θαλάσσιων κητών, αντίστοιχα, 
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δ) η υγεία και η επιβίωση του ανθρώπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας, 

ε) η ρύπανση του εδάφους προκαλεί προβλήματα υγείας ακόμη και θνησιμότητα 

στο ανθρώπινο είδος, και, 

στ) η εξαφάνιση διαφόρων ειδών και η αποψίλωση των δασών έχει υψηλό 

οικονομικό κόστος. 

Σχόλιο: Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό ν’ αναφερθεί πως στους 8 αειφόρους 

πυλώνες, όπως έχουν διαμορφωθεί απο το ελληνικό αειφόρο σχολείο, φαίνεται να μην 

υπάρχει συγκεκριμένος πυλώνας αναφοράς στο ζήτημα της διατήρησης της 

βιοποικιλότητας. 

 

ii. Ποιοτική Ανάλυση από το περιβάλλον Nvivo 

Στην Εικόνα 10 εμφανίζονται τα αποτελέσματα από το tree text search query που 

πραγματοποιήθηκε για τη φράση «απειλούμενα είδη». Η ανίχνευση έγινε στα 

παραχθέντα προϊόντα (γραπτές εργασίες, αφίσες) των συμμετεχόντων και αφορά τη 

σύνδεση της σημαντικής  -γι’ αυτή τη θεματική- φράσης «απειλούμενα είδη» και τον 

τρόπο που η ίδια συνδέεται με άλλες φράσεις ή συναντάται μέσα σε αυτές στο κείμενο. 

Όπως παρατηρούμε στην Εικόνα 10, το ζήτημα των απειλούμενων ειδών σχετίζεται 

άμεσα με ζητήματα όπως απειλή των τροφικών αλυσίδων, κατακερματισμός των 

ενδιαιτημάτων, απομόνωση των πληθυσμών, λαθροθηρία, μειωμένη ασφάλεια 

τροφίμων, διατήρηση της βιοποικιλότητας.   

 

Εικόνα 10. Tree Text Search για τη φράση «απειλούμενα είδη» 
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Στις Εικόνες 11 και 12 μπορούμε να εντοπίσουμε τις λέξεις-φράσεις που 

διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στα παραχθέντα προϊόντα των συμμετεχόντων (γραπτές 

εργασίες, αφίσες), για τη θεματική «απειλούμενα είδη». Το μέγεθος του τετραγώνου 

(στην εικόνα 11) και της λέξης (στην εικόνα 12) καθορίζουν τη συχνότητα εμφάνισης 

των λέξεων-φράσεων. Οι αναλύσεις που προκύπτουν από το Word Frequency Query 

οδηγούν σε πιο εξειδικευμένα αποτελέσματα σχετικά με το περιεχόμενο των 

προϊόντων. Συνεπώς, στη συγκεκριμένη θεματική οι λέξεις-φράσεις καταστροφή, 

εγκατάλειψη, εξαφάνιση, δραστηριότητα, απερισκεψία και ευαισθητοποίηση 

αποτέλεσαν το κεντρικό περιεχόμενο με το οποίο ασχολήθηκαν οι συμμετέχοντες στα 

προϊόντα που παρήγαγαν. 

 

Εικόνα 11. Word Frequency Query (Tree Map) για τη θεματική «απειλούμενα 

είδη» 
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Εικόνα 12. Word Frequency Query (Word Cloud) για τη θεματική «απειλούμενα 

είδη» 

Στην Eικόνα 13 παρατηρούμε μια όψη της διαδικασίας τμηματοποίησης του 

κειμένου που προέκυψε από τα προϊόντα (γραπτές εργασίες, αφίσες) που παρήγαγαν οι 

συμμετέχοντες. Η συγκεκριμένη διαδικασία (Cluster Analysis) με σκοπό την καλύτερη 

κατανόηση, αναδεικνύει τις συνδέσεις μεταξύ των απειλούμενων ειδών και άλλων 

κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών ζητημάτων, έτσι όπως εκφράστηκαν 

μέσα από τα παραχθέντα προϊόντα των φοιτητών. 

 

Εικόνα 13. Cluster Analysis για τη θεματική «απειλούμενα είδη» 
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Ατμοσφαιρική Ρύπανση 

i. Ανάλυση περιεχομένου των παραχθέντων προϊόντων 

Πίνακας 4 

 Συσχετίσεις μεταξύ των αειφόρων επιπέδων και των πυλώνων του αειφόρου ελληνικού 

σχολείου για το ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

Α/Α Απόσπασμα από τα τελικά 

προϊόντα των 

συμμετεχόντων 

Αλληλεπιδράσεις 

ανάμεσα στα 

επίπεδα της 

Αειφορίας 

Συνδέσεις 

πυλώνων 

σύμφωνα με το 

Ελληνικό Αειφόρο 

Σχολείο 

1 «Όζον : Πηγές αυτών των 

βλαβερών ρύπων είναι τα 

οχήματα, τα εργοστάσια, οι 

χωματερές, τα χημικά 

διαλυτικά και πολλές άλλες 

μικρές πηγές» 

ΠΕΡ/ΚΟΙΝ 1.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

2 «Συνέπειες: 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση 

αυξάνει τον κίνδυνο 

αγγειακού εγκεφαλικού 

επεισοδίου, καρδιοπάθειας, 

καρκίνου του πνεύμονα και 

οξέων αναπνευστικών 

νοσημάτων, κυρίως 

άσθματος, ενώ προκαλεί 

περισσότερα από τρία 

εκατομμύρια πρόωρους 

θανάτους, ετησίως» 

ΠΕΡ/ΚΟΙΝ 1.Προαγωγή της 

υγείας 

2. Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

3 «...(ως τρόπος αντιμετώπιση 

της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης) να ρυθμίζεται 

κατά ένα βαθμό 

χαμηλότερα η θερμοκρασία 

στα θερμαινόμενα κτίρια, 

οπότε γίνεται οικονομία στο 

πετρέλαιο σε ποσοστό 10% 

περίπου...» 

ΚΟΙΝ/ΟΙΚ 1.Εξοικονόμηση 

ενέργειας και 

μετακινήσεις 

2. Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

4 «...η ανθρωπότητα έχει 

προκαλέσει την έκλυση  

τεραστίων ποσοτήτων CO2 

στην ατμόσφαιρα...» 

ΚΟΙΝ/ΠΕΡ 1.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

5 «Η μόλυνση της 

ατμόσφαιρας είναι ένα άλλο 

μεγάλο πρόβλημα των 

σύγχρονων κοινωνιών, 

καθώς παρατηρήθηκε 

εντονότερα τις τελευταίες 

ΚΟΙΝ/ΠΕΡ 1.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

2. Εξοικονόμηση 

ενέργειας και 

μετακινήσεις 
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δεκαετίες παράλληλα με την 

πρόοδο που σημείωσε ο 

άνθρωπος» 

6 «Ονομάζεται «νέφος», έχει 

καφέ χρώμα και είναι 

βλαβερός τόσο για τους 

ανθρώπους που τον 

αναπνέουν...» 

ΚΟΙΝ/ΠΕΡ 1.Προαγωγή της 

υγείας 

2.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

7 «...η μόλυνση της 

ατμόσφαιρας επιφέρει 

βλαβερές συνέπειες στην 

αγροτική παραγωγή και στα 

τρόφιμα που 

καταναλώνουμε...» 

ΠΕΡ/ΚΟΙΝ 1.Προαγωγή της 

υγείας 

2. Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

 

Περιγραφικά Αποτελέσματα: Όπως αναφέρεται παραπάνω στον Πίνακα 4, 

σχετικά με το το ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν 

σε μεγάλο βαθμό τις αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται μεταξύ του 

περιβαλλοντικού, του κοινωνικού επιπέδου. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες δεν ανέφεραν 

συνδέσεις σε σχέση με το οικονομικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, οι 

αλληλεπιδράσεις/συσχετίσεις που παρατήρησαν συνοψίζονται στις παρακάτω 

προτάσεις: 

α) Η ανθρώπινη δραστηριότητα (ρύπανση μέσω οχημάτων, εργοστάσια, απόβλητα, 

χημικά διαλυτικά) επιβαρύνει το περιβάλλον δημιουργώντας ανεπανόρθωτα 

προβλήματα (νέφος, έκλυση τεράστιων ποσοτήτων CO2 και όζοντος στην 

ατμόσφαιρα) 

β) η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί βλάβες στην υγεία του ανθρώπου με 

αποτέλεσμα την ετήσια αύξηση της θνησιμότητας, και, 

γ) η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει την ποιότητα ζωής και θρέψης του 

ανθρώπου. 

 

ii. Ποιοτική Ανάλυση από το περιβάλλον Nvivo 

Στην Εικόνα 14 εμφανίζονται τα αποτελέσματα από το tree text search query που 

πραγματοποιήθηκε για τη λέξη «ατμόσφαιρα». Η ανίχνευση έγινε στα παραχθέντα 

προϊόντα (γραπτές εργασίες, αφίσες) των συμμετεχόντων και αφορά τη σύνδεση της 
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σημαντικής  -γι’ αυτή τη θεματική- λέξης «ατμόσφαιρα» και τον τρόπο που η ίδια 

συνδέεται με άλλες φράσεις ή συναντάται μέσα σε αυτές στο κείμενο. Όπως 

παρατηρούμε στην Εικόνα 14, το ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σχετίζεται 

άμεσα με ζητήματα όπως αύξηση του κινδύνου άσθματος και αγγειακών εγκεφαλικών, 

βλάβες στην αγροτική παραγωγή, αύξηση του νέφους, καταστροφή της στιβάδας του 

όζοντος. 

 

Εικόνα 14. Tree Text Search για τη λέξη «ατμόσφαιρα» 

Στις Εικόνες 15 και 16 μπορούμε να εντοπίσουμε τις λέξεις-φράσεις που 

διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στα παραχθέντα προϊόντα των συμμετεχόντων (γραπτές 

εργασίες, αφίσες), για τη θεματική «ατμοσφαιρική ρύπανση». Το μέγεθος του 

τετραγώνου (στην εικόνα 15) και της λέξης (στην εικόνα 16) καθορίζουν τη συχνότητα 

εμφάνισης των λέξεων-φράσεων. Οι αναλύσεις που προκύπτουν από το Word 

Frequency Query οδηγούν σε πιο εξειδικευμένα αποτελέσματα σχετικά με το 

περιεχόμενο των προϊόντων. Συνεπώς, στη συγκεκριμένη θεματική οι λέξεις-φράσεις 

ατμόσφαιρα, θερμοκρασία, ακτινοβολία, διοξείδιο, φαινόμενο του θερμοκηπίου, 

κλίμα, ρύπανση, εργοστάσια και αυτοκίνητα αποτέλεσαν το κεντρικό περιεχόμενο με 

το οποίο ασχολήθηκαν οι συμμετέχοντες στα προϊόντα που παρήγαγαν. 
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Εικόνα 15. Word Frequency Query (Tree Map) για τη θεματική «ατμοσφαιρική 

ρύπανση» 

 

Εικόνα 16. Word Frequency Query (Word Cloud) για τη θεματική 

«ατμοσφαιρική ρύπανση» 
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Στην Εικόνα 17 παρατηρούμε μια όψη της διαδικασίας τμηματοποίησης του 

κειμένου που προέκυψε από τα προϊόντα (γραπτές εργασίες, αφίσες) που παρήγαγαν οι 

συμμετέχοντες. Η συγκεκριμένη διαδικασία (Cluster Analysis) με σκοπό την καλύτερη 

κατανόηση, αναδεικνύει τις συνδέσεις μεταξύ της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και άλλων 

κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών ζητημάτων, έτσι όπως εκφράστηκαν 

μέσα από τα παραχθέντα προϊόντα των φοιτητών. 

 

 

Εικόνα 17. Cluster Analysis για τη θεματική «ατμοσφαιρική ρύπανση» 

 

 

Το Ενεργειακό Πρόβλημα 

i. Ανάλυση περιεχομένου των παραχθέντων προϊόντων 

Πίνακας 5 

Συσχετίσεις μεταξύ των αειφόρων επιπέδων και των πυλώνων του αειφόρου ελληνικού 

σχολείου για το ζήτημα του ενεργειακού προβλήματος 

Α/Α Απόσπασμα από τα τελικά 

προϊόντα των 

συμμετεχόντων 

Αλληλεπιδράσεις 

ανάμεσα στα 

επίπεδα της 

Αειφορίας 

Συνδέσεις 

πυλώνων 

σύμφωνα με το 

Ελληνικό 

Αειφόρο Σχολείο 

1 «...οι επιστήμονες 

υπολογίζουν ότι το 

πετρέλαιο…..θα εξαφανιστεί 

μέσα σε πενήντα χρόνια με) 

συνέπειες... στη διεθνή 

οικονομία 

(παράδειγμα από το 

παρελθόν) από την απότομη 

αύξηση της τιμής του μετά το 

1973)...» 

ΠΕΡ/ΟΙΚ 1.Ενέργεια και 

μετακινήσεις 

2.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

2 «...οι περιβαλλοντικές 

αλλαγές που οφείλονται στην 

αλόγιστη παρέμβαση του 

ΠΕΡ/ΚΟΙΝ 1.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 
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ανθρώπου στο περιβάλλον 

απειλούν την 

ικανότητα της βιόσφαιρας να 

διατηρήσει το ανθρώπινο 

είδος...» 

2.Προαγωγή της 

υγείας 

3.Ενέργεια και 

μετακινήσεις 

3 «Ο πολιτισμός του χαρτιού 

αύξησε υπέρμετρα τις 

ανάγκες σε χαρτί και 

αντίστοιχα 

τις ανάγκες για υλοτόμηση 

(καθώς το χαρτί γίνεται από 

ξύλο)...» 

ΠΕΡ/ΚΟΙΝ 1.Πολιτισμός και 

τέχνες 

2.Ενέργεια και 

μετακινησεις 

4 «...κίνδυνοι για την υγεία των 

ανθρώπων (από τη) μόλυνση 

από τη ραδιενέργεια που 

προέρχεται από τη χρήση της 

πυρηνικής ενέργειας...» 

ΠΕΡ/ΚΟΙΝ 1.Προαγωγή της 

υγείας 

2.Ενέργεια και 

Μετακινήσεις 

5 «...την καταστροφή του 

πολεοδομικού περιβάλλοντος 

με την ανεξέλεγκτη και 

απάνθρωπη επέκταση των 

μεγαλουπόλεων...» 

ΚΟΙΝ/ΠΕΡ 1.Κτίριο και αυλή 

2.Ενέργεια και 

μετακινησεις 

6 «...πολεοδομική αυτή 

αναρχία συνοδεύεται και από 

μια κοινωνική 

αποδιοργάνωση...» 

ΚΟΙΝ/ΚΟΙΝ 1.Κτίριο και αυλή 

2. Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

7 «Αν η 

υποβάθμιση του εδάφους 

συνεχισθεί με το σημερινό 

ρυθμό, το 1/3 περίπου 

της καλλιεργήσιμης γης (που 

συμβολίζεται με το στάχυ) θα 

καταστραφεί» 

ΚΟΙΝ/ΠΕΡ 1.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

2. Ενέργεια και 

μετακινήσεις 

8 «...δηλαδή, πολλοί 

περισσότεροι άνθρωποι θα 

ζητούν όλο και περισσότερα 

από τα αγαθά που θα γινόταν 

κάθε μέρα και πιο σπάνια...» 

ΚΟΙΝ/ΚΟΙΝ 1.Προαγωγή της 

υγείας 

2. Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

9 «Συνέπειες του φαινομένου 

(τρύπα του όζοντος) στην 

ανθρώπινη υγεία» 

ΠΕΡ/ΚΟΙΝ 1.Προαγωγή της 

υγείας 

2. Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

10 «...(η υπεριώδης 

ακτινοβολία) αποτελεί τη 

βασικότερη αιτία για το 

μελάνωμα, μια μορφή 

θανατηφόρου καρκίνου του 

δέρματος...» 

ΠΕΡ/ΚΟΙΝ 1.Προαγωγή της 

υγείας 

11 «...η κυριότερη επίδραση της 

UV-C στους ζωντανούς 

ΠΕΡ/ΚΟΙΝ 1.Προαγωγή της 

υγείας 
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οργανισμούς είναι η 

μετάλλαξη του DNA τους...» 

2. Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

12 «...(το φαινόμενο 

θερμοκηπίου και τρύπα του 

όζοντος οδηγούν στην) 

μεγέθυνση του οικολογικού 

προβλήματος και αυξάνουν 

τους 

κινδύνους που απειλούν την 

ανθρώπινη υγεία...» 

ΚΟΙΝ/ΠΕΡ 1.Προαγωγή της 

υγείας 

2. Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

13 «Βασικός παράγοντας της 

εμφάνισης των φαινομένων 

(φαινόμενο θερμοκηπίου και 

τρύπα του όζοντος) αυτών 

είναι ο 

άνθρωπος και οι 

υπερκαταναλωτικές τάσεις 

των σύγχρονων κοινωνιών» 

ΚΟΙΝ/ΠΕΡ 1.Προαγωγή της 

υγείας 

2. Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

14 «Ο ανταγωνισμός μεταξύ των 

κρατών οδηγούν σε μια 

βαθμιαία εξάντληση των 

φυσικών πόρων της γης» 

ΚΟΙΝ/ΠΕΡ 1.Από το τοπικό 

στο παγκόσμιο 

 

Περιγραφικά Αποτελέσματα: Όπως αναφέρεται στον Πίνακα 5, σχετικά με το 

ζήτημα του ενεργειακού προβλήματος, οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν σε μεγάλο 

βαθμό τις αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται μεταξύ του περιβαλλοντικού, του 

κοινωνικού και του οικονομικού επιπέδου. Συγκεκριμένα, οι 

αλληλεπιδράσεις/συσχετίσεις που παρατήρησαν συνοψίζονται στις παρακάτω 

προτάσεις: 

α) Οι υπερκαταναλωτικές ανάγκες του ανθρώπου (όπως υπερβολική/αλόγιστη 

χρήση πετρελαίου) συνδέονται με την έλλειψη των φυσικών πόρων, την αύξηση της 

τιμής των προϊόντων της φύσης με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η διεθνής οικονομία, 

β) οι πολιτισμικές ανάγκες (όπως ο πολιτισμός του χαρτιού) αύξησαν το ποσοστό 

της κατάχρησης των φυσικών πόρων, 

γ) η αλόγιστη παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον, που οδήγησε στην 

περιβαλλοντική υποβάθμιση (όπως δημιουργία της τρύπας του όζοντος), συνδέεται 

άμεσα με την υγεία του ανθρώπου αλλά και τη μετάλλαξη του DNA πολλών 

ζωντανών οργανισμών, και, 
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δ) η καταστροφή του περιβάλλοντος με την επέκταση των μεγαλουπόλεων 

συνδέεται στενά με την κοινωνική αποδιοργάνωση. 

ii. Ποιοτική Ανάλυση από το περιβάλλον Nvivo 

Στην Εικόνα 18 εμφανίζονται τα αποτελέσματα από το tree text search query που 

πραγματοποιήθηκε για τη φράση «ενεργειακό ζήτημα». Η ανίχνευση έγινε στα 

παραχθέντα προϊόντα (γραπτές εργασίες, αφίσες) των συμμετεχόντων και αφορά τη 

σύνδεση της σημαντικής  -γι’ αυτή τη θεματική- φράσης «ενεργειακό ζήτημα» και τον 

τρόπο που η ίδια συνδέεται με άλλες φράσεις ή συναντάται μέσα σε αυτές στο κείμενο. 

Όπως παρατηρούμε στην Εικόνα 18, το ενεργειακό πρόβλημα σχετίζεται άμεσα με 

ζητήματα όπως τρύπα του όζοντος και υπεριώδης ακτινοβολία,  καταναλωτικές τάσεις 

της σύγχρονης κοινωνίας, φαινόμενο του θερμοκηπίου, βλάβες της πακόσμιας υγείας. 

 

Εικόνα 18. Tree Text Search για τη φράση «ενεργειακό ζήτημα» 

Στις Εικόνες 19 και 20 μπορούμε να εντοπίσουμε τις λέξεις-φράσεις που 

διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στα παραχθέντα προϊόντα των συμμετεχόντων (γραπτές 

εργασίες, αφίσες), για τη θεματική «ενεργειακό πρόβλημα». Το μέγεθος του 

τετραγώνου (στην εικόνα 19) και της λέξης (στην εικόνα 20) καθορίζουν τη συχνότητα 

εμφάνισης των λέξεων-φράσεων. Οι αναλύσεις που προκύπτουν από το Word 

Frequency Query οδηγούν σε πιο εξειδικευμένα αποτελέσματα σχετικά με το 

περιεχόμενο των προϊόντων. Συνεπώς, στη συγκεκριμένη θεματική οι λέξεις-φράσεις 

ατμόσφαιρα, φαινόμενο του θερμοκηπίου, καταστροφή, ακτινοβολία, άνθρωποι, 

επιστήμονες, και  πρόβλημα αποτέλεσαν το κεντρικό περιεχόμενο με το οποίο 

ασχολήθηκαν οι συμμετέχοντες στα προϊόντα που παρήγαγαν. 
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Εικόνα 19. Word Frequency Query (Tree Map) για τη θεματική «ενεργειακό 

ζήτημα» 

 

Εικόνα 20. Word Frequency Query (Word Cloud) για τη θεματική «ενεργειακό 

ζήτημα» 

Στην Εικόνα 21 παρατηρούμε μια όψη της διαδικασίας τμηματοποίησης του 

κειμένου που προέκυψε από τα προϊόντα (γραπτές εργασίες, αφίσες) που παρήγαγαν οι 

συμμετέχοντες. Η συγκεκριμένη διαδικασία (Cluster Analysis) με σκοπό την καλύτερη 
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κατανόηση, αναδεικνύει τις συνδέσεις μεταξύ του ενεργειακού προβλήματος και 

άλλων κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών ζητημάτων, έτσι όπως 

εκφράστηκαν μέσα από τα παραχθέντα προϊόντα των φοιτητών. 

 

Εικόνα 21. Cluster Analysis για τη θεματική «ενεργειακό ζήτημα» 

 

 

5.2 Η συμμετοχικότητα από την τάξη στην κοινωνία 

Η εφαρμογή συμμετοχικών δράσεων ως τεχνικές διδασκαλίας για το μάθημα της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης οδήγησε στην ανάδειξη συμμετοχικών λύσεων για την 

αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Ο προσδιορισμός της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, από τη μία πλευρά, ως τον κύριο παράγοντα ρύπανσης του 

περιβάλλοντος και η αναγνώριση της ίδιας, από την άλλη, ως την πλέον κατάλληλη 

πρακτική για την αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, 

αποτελέσε το κλειδί που συνέδεσε το πρόβλημα με τη λύση του. Στην παρακάτω 

ανάλυση, αναδεικνύονται οι εκφράσεις που χρησιμοποίησαν οι φοιτητές στο υλικό 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που διένειμαν στο συνέδριο του EPOQUE αλλά 

και στις τελικές τους εργασίες. Οι παρακάτω εκφράσεις -σύμφωνα με τις απόψεις των 

φοιτητών- αναδεικνύουν έντονα την ανάγκη συμμετοχικής αντιμετώπισης για την 

επίλυση των σύγχρονων συμμετοχικών ζητημάτων. 

i. Ανάλυση περιεχομένου των παραχθέντων προϊόντων  

Πίνακας 6 

 Εκφράσεις συμμετοχικής υφής από τα παραχθέντα προΐόντα των φοιτητών 

Α/Α Απόσπασμα από αφίσες  

1 «θα μείνεις αμέτοχος στο δράμα αυτό;» 

2 «να συμβάλεις κι εσύ» 

3 «κάνε κάτι μπορείς» 
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4 «φταις κι εσύ» 

5 «κι όμως ακόμα μπορείς να το αλλάξεις» 

6 «κάνε κι εσύ αναδάσωση» 

7 «χρειάζονται τη βοήθειά μας» 

8 «πάρε τα μέτρα σου» 

9 «εσύ;» 

10 «ενεργή συμμετοχή» 

11 «βοηθήστε μας» 

 Αποσπάσματα από τελικές εργασίες 

12 «για όλους μας» 

13 «κοινές προσπάθειες» 

14 «δημιουργία κοινής οικολογικής συνείδησης» 

15 «ατομική και συλλογική δράση» 

16 «κοινωνική δράση» 

17 «ξεκινώντας από το ατομικό, συνεχίζοντας στο συλλογικό 

και καταλήγοντας στο κοινωνικό» 

18 «δεν πρέπει να σπαταλάμε» 

19 «η ατομική ευθύνη του καθενός από μας είναι εξίσου 

σημαντική» 

20 «Οι άνθρωποι είμαστε όλοι είναι κάτοικοι της Γης και 

οφείλουμε να την 

προστατέψουμε και να την διατηρήσουμε για τις επόμενες 

γενιές» 

21 «μπορούμε να επιβιώσουμε και στην δική μας;» 

22 «Στο χέρι μας είναι η διατήρηση» 

23 «Ας ξανασκεφτούμε» 

24 «ας αλλάξουμε λίγο τα σχέδια μας απέναντι στην 

οικονομική κρίση» 

25 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ!!!» 

26 «ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συλλογικών δράσεων και 

ενεργειών» 

27 «καλλιέργεια ατομικής και συλλογικής ευθύνης» 

28 «όπως οφείλουμε ως ενεργοί πολίτες» 

29 «τη συγκρότηση ενός συντονισμένου, συμπαγούς μετώπου 

ενεργών πολιτών με στόχο την προστασία του 

περιβάλλοντος» 

30 «κοινωνική αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια.» 

31 «Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού» 

32 «την ευαισθητοποίηση του κόσμου» 

33 «την γρήγορη λήψη μέτρων από μέρους του κόσμου» 

34 «ο κόσμος που ονειρευόμαστε» 
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35 «να σώσουμε την χλωρίδα και την πανίδα του τόπου μας» 

36 «Η δική μας δραστηριότητα!» 

37 «να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες» 

38 «να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες)» 

39 «υπαίτιοι είμαστε εμείς και επομένως να πάρουμε μέτρα 

ώστε να περιορίσουμε ..» 

40 «πρέπει όλοι εμείς… να προσπαθήσουμε» 

41 «να ευαισθητοποιήσω όσους το δουν» 

42 «να ευαισθητοποιήσουμε ακόμα περισσότερο την κοινωνία» 

43 «εμείς οι άνθρωποι έχουμε την ευθύνη» 

44 «αφού είναι στο χέρι μας να τον διατηρήσουμε τόσο όμορφο 

και μαγευτικό» 

45 «ποτε θα συνειδητοποιήσουμε;» 

46 «έχοντας καλή θέληση, όλοι μαζί,  μπορούμε να δουμε τη γη 

μας ζωντανή» 

47 «Ας ευαισθητοποιηθούμε τώρα» 

48 «να βοηθήσουμε να μειωθεί…» 

49 «δεν πρέπει να σπαταλάμε άσκοπα» 

50 «πρέπει στη σκέψη και στις σχέσεις των λαών να 

πρυτανεύσει μια νέα οικονομική πολιτική, μια πολιτική 

οικονομίας και όχι σπατάλης» 

51 «να αρκεστούμε όλοι μας στις πραγματικές ανάγκες» 

52 «μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής» 

53 «δέσμευση εκ μέρους όλων» 

54 «την ανάγκη κοινών προσπαθειών» 

55 “Ατομική δραση” 

56 “κοινωνική δράση» 

57 «συμμετοχή των ανεξαρτήτων αρχών, των μη κυβερνητικών 

οργανώσεων, των επιστημονικών φορέων, και των ίδιων των 

παιδιών» 

58 «Χρέος όλων μας είναι να εξασφαλίσουμε στα παιδιά 

ασφάλεια» 

59 «να υιοθετήσουμε μέτρα για την προστασία του παιδιού» 

60 «να παρέχουμε την απαιτούμενη στήριξη να τα φέρουμε σε 

επαφή με προγράμματα εκπαίδευσης»» 

61 «Ένας έμμεσος παράγοντας για να εκλείψει η παιδική 

εκμετάλλευση είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 

κοινού» 

62 «Δούλεψε κι εσύ.» 
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i. Ποιοτική Ανάλυση από το περιβάλλον Nvivo 

Στις Εικόνες 22 και 23 μπορούμε να εντοπίσουμε τις λέξεις-φράσεις που 

διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στα παραχθέντα προϊόντα των συμμετεχόντων (γραπτές 

εργασίες, αφίσες) και σχετίζονται με τις προτάσεις για συμμετοχική διαχείριση των 

περιβαλλοντικών ζητημάτων. Το μέγεθος του τετραγώνου (στην εικόνα 22) και της 

λέξης (στην εικόνα 23) καθορίζουν τη συχνότητα εμφάνισης των λέξεων-φράσεων. Οι 

αναλύσεις που προκύπτουν από το Word Frequency Query οδηγούν σε πιο 

εξειδικευμένα αποτελέσματα σχετικά με το περιεχόμενο των προϊόντων. Συνεπώς, οι 

συμμετέχοντες του εργαστηρίου προτείνουν τη συμμετοχική διαχείριση των 

περιβαλλοντικών ζητημάτων, ενώ κάποιες από τις κυρίαρχες λέξεις/φράσεις που 

χρησιμοποιούν στα παραχθέντα προϊόντα είναι οι εξής: ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, 

δέσμευση, συμμετοχή, ατομική και κοινωνική δράση, αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια, 

από κοινού διαχείριση και εκπαίδευση. 

 

 

 

Εικόνα 22. Word Frequency Query (Tree Map) για τη συμμετοχικότητα 
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Εικόνα 23. Word Frequency Query (Word Cloud) για τη συμμετοχικότητα 

Στην Εικόνα 24 το τρισιάστατο στερεοσκοπικό μοντέλο ανάλυσης συστάδων 

παρουσιάζεται η κατανομή της συχνότητας των λέξεων-φράσεων που συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση των αποτελεσμάτων. Το συγκεκριμένο γράφημα προκύπτει από την 

ανάλυση των τελικών προϊόντων (γραπτές εργασίες, αφίσες) των συμμετεχόντων και 

αναλύει τις λύσεις που έδωσαν οι ίδιοι για τη διαχείριση/αντιμετώπιση των σύγχρονων 

περιβαλλοντικών ζητημάτων. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στο παρακάτω 

μοντέλο, σε μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζονται οι λέξεις-φράσεις συμμετοχικής 

υφής: ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, κοινές προσπάθειες, κοινές ενέργειες, κοινή 

ενεργειακή πολιτική, συλλογική αντιμετώπιση, εκ μέρους όλων, φταις κι εσύ. 
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Εικόνα 24. 3D Cluster Analysis για το θέμα της συμμετοχικότητας 

Στις Εικόνες 25α και 25β παρουσιάζονται οι λέξεις-φράσεις που σχετίζονται άμεσα 

με τις προτεινόμενες λύσεις για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, όπως 

αυτές προκύπτουν από την ανάλυση των συστάδων των τελικών προϊόντων των 

συμμετεχόντων (γραπτές εργασίες, αφίσες). Το περιεχόμενο των λέξεων-φράσεων 

κάνει έκδηλη την ανάγκη ανάληψης των ευθυνών για την κατάσταση του 

περιβάλλοντος αλλά και την ανάγκη για συμμετοχική αντιμετώπιση των σύγχρονων 

περιβαλλοντικών ζητημάτων. Οι κυριότερες από τις λέξεις-φράσεις που αναδεικνύουν 

τα παραπάνω αποτελέσματα συνοψίζονται στις εξής: συνείδητοποίηση (της 

κατάστασης), ανάληψη ατομικής ευθύνης, φταις κι εσύ, να συμβάλλεις κι εσύ, θα 

μείνεις αμέτοχος σε αυτό το δράμα;, κάνε κάτι μπορείς, δούλεψε κι εσύ, είναι στο χέρι 

μας, εκ μέρους όλων μας, όλοι μαζί, καλή θέληση, δέσμευση, συμμετοχή, ενημέρωση, 

ευαισθητοποίηση, κοινωνική δράση, συλλογική δράση, κοινές προσπάθειες, κοινή 

ενεργειακή πολιτική κ.α. 
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Εικόνα 25α. 2D Cluster Analysis για το θέμα της συμμετοχικότητας 

 

Εικόνα 25β. 2D Cluster Analysis για το θέμα της συμμετοχικότητας 
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Σχολιασμός: Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για τον ερευνητή τέθηκε η ανάγκη 

συνειδητοποίησης –εκ μέρους των φοιτητών- της ατομικής ευθύνης για κάθε κοινωνικό 

και περιβαλλοντικό ζήτημα. Σύμφωνα με τον Αφουξενίδη (2006), η προώθηση 

ενεργειών συμμετοχής που σχετίζονται με το περιβάλλον «εξαρτήθηκαν σε μεγάλο 

βαθμό από αποφάσεις που έλαβε το ίδιο το κράτος». Με άλλα λόγια, οι μεταρρυθμίσεις 

προέκυψαν εξαιτίας «των πολιτικών αποφάσεων εκ των άνω προς τα κάτω» και όχι 

μέσα από μια «διαδικασία άσκησης πίεσης από κάτω προς τα πάνω». Κατά την 

παρατήρηση των πρώτων δραστηριοτήτων του σχεδίου δράσης,  οι φοιτητές είχαν την 

τάση να θεωρούν υπεύθυνους τους πολιτικούς, τους επιχειρηματίες (και άλλους), μη 

καταλογίζοντας τον εαυτό τους ως κομμάτι του προβλήματος. Το γεγονός αυτό έδωσε 

έναυσμα στην ερευνήτρια να θέσει άλλον έναν στόχο, αυτόν της κατανόησης της 

ατομικής ευθύνης στο πρόβλημα. Το ότι ο άνθρωπος δε ρυπαίνει άμεσα το περιβάλλον 

δεν αποτελεί απόδειξη απενοχοποίησης, η στάση συστηματικής αδιαφορίας ως προς 

την προστασία του αποτελεί επίσης αιτία της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Η συνολική πορεία της παρούσας εργασίας και η ανασκόπηση των αποτελεσμάτων 

μας δείχνουν ότι οι κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις αποτελούν κατάλληλη μέθοδο 

για τo σχεδιασμό δραστηριοτήτων που αφορούν τη διαχείριση των σύγχρονων 

περιβαλλοντικών ζητημάτων. 

Λαμβάνοτας υπ’ όψιν ότι «η οικολογική κρίση είναι στην πραγματικότητα 

πολιτισμική κρίση, δηλαδή κρίση στον τρόπο που οι άνθρωποι έχουν μάθει να 

σκέφτονται και να συμπεριφέρονται» (Martusewicz, Edmundson & Lupinacci, 2015), 

η μάθηση μέσα στο πολιτισμικό πλαίσιο, είναι ικανή να επαναπροσδιορίσει τις 

περιβαλλοντικές αρχές και αξίες αλλά και να προετοιμάσει τα άτομα «να σκέφτονται 

κριτικά, προσεκτικά και ηθικά, σε σχέση με τα πρότυπα και τις συμπεριφορές που 

αφορούν τον φυσικό κόσμο». Εξάλλου, σύμφωνα με τους Martusewicz et al (2015) η 

βασική ιδέα για την επίτευξη μιας υγειούς κοινωνίας είναι η δημιουργία/προετοιμασία 

πολιτών ικανών να υποστηρίξουν μια ποικιλόμορφη, δημοκρατική και βιώσιμη 

κοινωνία, κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί κυρίως μέσω της εκπαίδευσης και κατ’ 

επέκταση της μάθησης. 

Η διαδικασία, ωστόσο, της μάθησης αφορά έναν «συνεχή διάλογο» του 

υποκειμένου με το κοινωνικό του περιβάλλον (Σταμούλης & Πλακίτση, 2011). Το 

άτομο δηλαδή  μαθαίνει και εξελίσσεται -μέσω της κοινωνικής διαμεσολάβησης- 

γεγονός το οποίο, κρίνει απαραίτητη την επέκταση της μάθησης από την τάξη στην 

κοινωνία. Για το λόγο αυτό, στην οργάνωση της παρούσας έρευνας, επιλέχθηκε ο 

επεκτατικός κύκλος μάθησης για το στάδιο του σχεδιασμού των δραστηριοτήτων, αλλά 

και η πολιτιστικοϊστορική θεωρίας της δραστηριότητας για την ανάλυση τους. 

Αρχικά, όσον αφορά στην οργάνωση της έρευνας, η εφαρμογή των αρχών του 

επεκτατικού κύκλου μάθησης, οδήγησε τους συμμετέχοντες στην πολυ-επίπεδη 

προσέγγιση του θέματος, όπως αναδείχθηκε στα αποτελέσματα. Οι τρεις διαστάσεις 

του επεκτατικού κύκλου μάθησης (Engestrom, 2015), α) κοινωνικο-χωρική (socio-

spatial), β) χρονικό-ιστορική (temporal-historical) και γ) ηθικό-πολιτική (ethical-
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political) διάσταση,  φαίνεται ότι βοηθούν στον αφουγκρασμό προβληματικών που 

αφορούν κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας, προέκυψαν, στην πρωτογενή ανάλυση, οι 

συνδέσεις μεταξύ περιβάλλοντος, οικονομίας και κοινωνίας, ενώ στην δευτερογενή 

ανάλυση, αναδείχθηκαν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 8 πυλώνων (όπως 

παρουσιάζονται στο ελληνικό αειφόρο σχολείο) της αειφορίας (κοινωνικο-χωρική 

διάσταση). 

Όσον αφορά την ανάλυση του εργαστηρίου, η θεωρία της δραστηριότητας, φαίνεται 

να αποτελεί κατάλληλο εργαλείο ανάλυσης. Συγκεκριμένα, μέσα από αυτό μπορούν να 

αναδείχθούν οι αλληλεπιδράσεις που σχηματίζονται καθόλη τη διάρκεια της 

δραστηριότητας και οδηγούν στη διαδικασία της μαθησης. Επιπλέον, η Θεωρία της 

δραστηριότητας αποτελεί και ένα εργαλείο σχεδιασμού στο οποίο ο εκπαιδευτικός-

ερευνητής αποδομώντας τη δραστηριότητα μπορεί να επιλέγει και να δοκιμάζει 

ποικίλα εργαλεία και να παρατηρεί την επίδραση αυτών στους συμμετέχοντες των 

δραστηριοτήτων συγκρίνοντας ποιο από αυτά λειτουργεί καλύτερα σε σχέση με τους 

στόχους που θέτει κάθε φορά. 

Συνοψίζοντας, στην παρούσα έρευνα ανδείχθηκε πως η χρήση συμμετοχικών 

εργαλείων ευνοεί την ενεργοποίηση και κοινωνική εμπλοκή των συμμετεχόντων σε 

ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Μελλοντικά, θα είχε ενδιαφέρον να μελετηθεί 

αν η χρήση συμμετοχικών μεθόδων στη διδασκαλία επηρεάζει τους συμμετέχοντες σε 

βάθος χρόνου αλλά και ποια επίδραση έχει η εφαρμογή τους σε διαφορετικές 

κοινωνικές ομάδες (διαφορετικές ηλικές, άλλοι φορείς, ευπαθείς ομάδες) κ.α. 
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https://www.academia.edu/4998462/BC14?auto=download
http://pc204.lib.uoi.gr/serp/index.php/serp
http://dx.doi.org/10.12681/dial.8885
http://www.environ-develop.ntua.gr/uploads/k_8.pdf
http://www.environ-develop.ntua.gr/uploads/k_8.pdf


109 
 

Οι απειλές για τη Βιοποικιλότητα-Μέτρα πρόληψης (2014). Ανακτήθηκε 27 Μαρτίου 

2017 από 

http://www.laroute.gr:8080/xmluilaroute/bitstream/handle/123456789/186/Οι%20απε

ιλές%20για%20τη%20βιοποικιλότητα.pdf?sequence=1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laroute.gr:8080/xmluilaroute/bitstream/handle/123456789/186/Οι%20απειλές%20για%20τη%20βιοποικιλότητα.pdf?sequence=1
http://www.laroute.gr:8080/xmluilaroute/bitstream/handle/123456789/186/Οι%20απειλές%20για%20τη%20βιοποικιλότητα.pdf?sequence=1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α. Υλικό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διδασκαλία 

Αποφθέγματα 

1. Ακτιβιστής δεν είναι αυτός που λέει ότι το ποτάμι είναι βρόμικο. Ακτιβιστής 

είναι αυτός που καθαρίζει το ποτάμι. 

Ross Perot, 1930-, Αμερικανός πολιτικός & επιχειρηματίας 

2. Μόνο όταν θα έχετε κόψει και το τελευταίο δέντρο. Μόνο όταν θα έχετε 

δηλητηριάσει και το τελευταίο ποτάμι. Μόνο όταν θα έχετε ψαρέψει και το 

τελευταίο ψάρι. Μόνο τότε θα καταλάβετε ότι τα λεφτά δεν τρώγονται. 

Ινδιάνικη Προφητεία 

3. Δεν πρέπει να κατηγορούμε τα παιδιά που ασχολούνται με το Facebook αντί να 

παίζουν με τη λάσπη. Η κοινωνία μας δεν δίνει προτεραιότητα στην επαφή με τη 

φύση. Στην πραγματικότητα, πολύ συχνά λέμε στα παιδιά ότι είναι βρώμικη και 

επικίνδυνη. 

David Suzuki, 1936-, Καναδός περιβαλλοντολόγος 

4. Δεν κληρονομούμε τη γη από τους προγόνους μας, τη δανειζόμαστε από τα 

παιδιά μας. 

Ινδιάνικη παροιμία 

5. Αν το κλίμα ήταν τράπεζα, θα το είχατε ήδη σώσει. 

Ούγκο Τσάβεζ, 1954-2013, Πρόεδρος της Βενεζουέλας 

(ειπώθηκε στη σύνοδο της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή, το 2009) 

6. Αν υπάρξει μέλλον, θα είναι πράσινο. 

Petra Kelly, 1948-1992, Γερμανίδα ακτιβίστρια - οικολόγος 

7. Στις υπανάπτυκτες χώρες πρέπει να αποφεύγουμε να πίνουμε το νερό. Στις 

ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να αποφεύγουμε να εισπνέουμε τον αέρα. 

Από το περιοδικό "Changing Times" 

8. Όταν το τελευταίο δέντρο καεί, ο τελευταίος ποταμός ρυπανθεί και πεθάνει το 

τελευταίο ψάρι, τότε ο άνθρωπος θα διαπιστώσει πως δεν μπορεί να τραφεί με 

χρήματα. 

Από κείμενο της Greenpeace 

9. Η κρίση του περιβάλλοντος είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και μόνο μια 

παγκόσμια ενεργοποίηση θα το λύσει. 
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Barry Commoner, 1917-2012, Αμερικανός πολιτικός & οικολόγος 

10. Θα στοιχημάτιζες ποτέ το μισθό σου στην πρόβλεψη του καιρού για αύριο; Αν 

όχι, τότε γιατί αυτή η χώρα να στοιχηματίσει δισεκατομμύρια στις προβλέψεις για 

την υπερθέρμανση του πλανήτη που είναι ακόμα πιο αστήρικτες; 

Thomas Sowell, 1930 -, Αμερικανός πολιτικός σχολιαστής 

 

Πηγές-Ιστοσελίδες 

 

Διακήρυξη της Τιφλίδας 

http://www.edc.uoc.gr/~mkalaitz/odigos/promitheas/mmlab.uoc.gr/promitheas/pe/ti

flidas.htm 

Γράμμα από το 2070 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4SirjZv1b0 

Γνωμικολογικόν 

http://www.gnomikologikon.gr/ 

Η Διάσκεψη της Μόσχας 

http://www.edc.uoc.gr/~mkalaitz/odigos/promitheas/mmlab.uoc.gr/promitheas/pe/m

oshas.htm 

Η Χάρτα του Βελιγραδίου 

http://www.edc.uoc.gr/~mkalaitz/odigos/promitheas/mmlab.uoc.gr/promitheas/pe/v

eligradiou.htm 

Η Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης 

http://www.edc.uoc.gr/~mkalaitz/odigos/promitheas/mmlab.uoc.gr/promitheas/pe/th

esalonikis.htm 

Η Διακήρυξη της Τιφλίδας 

http://www.edc.uoc.gr/~mkalaitz/odigos/promitheas/mmlab.uoc.gr/promitheas/pe/tifl

idas.htm 

ΔΕΠΠΣ 

http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/31depps_Peribalontikis.pdf 

Teaching and Learning for a Sustainable Future 

http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_a/mod02.html 

 

http://www.edc.uoc.gr/~mkalaitz/odigos/promitheas/mmlab.uoc.gr/promitheas/pe/tiflidas.htm
http://www.edc.uoc.gr/~mkalaitz/odigos/promitheas/mmlab.uoc.gr/promitheas/pe/tiflidas.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Q4SirjZv1b0
http://www.gnomikologikon.gr/
http://www.edc.uoc.gr/~mkalaitz/odigos/promitheas/mmlab.uoc.gr/promitheas/pe/moshas.htm
http://www.edc.uoc.gr/~mkalaitz/odigos/promitheas/mmlab.uoc.gr/promitheas/pe/moshas.htm
http://www.edc.uoc.gr/~mkalaitz/odigos/promitheas/mmlab.uoc.gr/promitheas/pe/veligradiou.htm
http://www.edc.uoc.gr/~mkalaitz/odigos/promitheas/mmlab.uoc.gr/promitheas/pe/veligradiou.htm
http://www.edc.uoc.gr/~mkalaitz/odigos/promitheas/mmlab.uoc.gr/promitheas/pe/thesalonikis.htm
http://www.edc.uoc.gr/~mkalaitz/odigos/promitheas/mmlab.uoc.gr/promitheas/pe/thesalonikis.htm
http://www.edc.uoc.gr/~mkalaitz/odigos/promitheas/mmlab.uoc.gr/promitheas/pe/tiflidas.htm
http://www.edc.uoc.gr/~mkalaitz/odigos/promitheas/mmlab.uoc.gr/promitheas/pe/tiflidas.htm
http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/31depps_Peribalontikis.pdf
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_a/mod02.html
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Β. Εικόνες από τα παραχθέντα προϊόντα κατά τη διδασκαλία 

 

Εικόνα 1 
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Εικόνα 2 

 

Εικόνα 3 

 

Εικόνα 4 
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Εικόνα 5 

 

Εικόνα 6 
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Εικόνα 7 

 

Εικόνα 8 
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Γ. Εικόνες από τα τελικά προϊόντα 

 

Εικόνα 1. Αφίσα με θέμα την Παιδική Εργασία 
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Εικόνα 2. Ενημερωτικό φυλλάδιο με θέμα τα Απειλούμενα Είδη 
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Εικόνα 3. Ερωτηματολόγιο με θέμα τις Ανθρώπινες Σχέσεις 

 

Εικόνα 4. Ερωτηματολόγιο με θέμα τη Διαχείριση των Απορριμμάτων 
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Εικόνα 5. Ενημερωτικό φυλλάδιο με θέμα το Νερό 
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Εικόνα 6. Ενημερωτικό φυλλάδιο με θέμα την Καταστροφή των Δασών

 

Εικόνα 7. Ενημερωτικό φυλλάδιο με θέμα την Προστασία της Γης 
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Εικόνα 8. Αφίσα με θέμα την Καταστροφή των Δασών 


