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Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός στον σχεδιασµό και την υλοποίηση 
ενός προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LIFE DEBAG «Ολοκληρωµένη εκστρατεία 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη µείωση της πλαστικής σακούλας στο 
θαλάσσιο περιβάλλον» σχεδιάστηκε το εκπαιδευτικό πακέτο «Λέµε “αντίο” στην 
πλαστική σακούλα!» -Εκπαιδευτικό Πακέτο για τη µείωση της πλαστικής 
σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον, το οποίο πλαισιώνεται από αυτόν τον Οδηγό 
Εκπαιδευτικών. Στόχος του Οδηγού είναι η παροχή κάποιων γενικών γνώσεων πάνω 
στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση -ορισµό, στόχους, προσεγγίσεις κ.ά.- αλλά και 
κάποιων ειδικών κατευθύνσεων και παραδειγµάτων, ανά Φύλλο Εργασίας, 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού 
πακέτου.
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Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  αποτελεί στις µέρες µας ένα πολύ σηµαντικό 
στοιχείο της σχολικής µας ζωής. Όλο και πιο σπάνια συναντά κανείς σχολείο στην 
ελληνική επικράτεια, στο οποίο δεν θα δραστηριοποιείται µια επιτυχηµένη ή 
λιγότερο επιτυχηµένη περιβαλλοντική οµάδα (Χρυσαφίδης, 2005).  

Ο Ορισµός της Π.Ε. όπως διατυπώθηκε το 1970 στη Νεβάδα δίνεται παρακάτω:  
“Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η διαδικασία που οδηγεί µε την 
αναγνώριση αξιών και τη διασαφήνιση εννοιών στην ανάπτυξη των 
ικανοτήτων και των στάσεων που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και 
την εκτίµηση της συσχέτισης ανθρώπου, πολιτισµού και βιοφυσικού 
περιβάλλοντος. Η Π.Ε. συνεπάγεται επίσης άσκηση στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και τη διαµόρφωση ενός κώδικα συµπεριφοράς του κάθε ατόµου 
ξεχωριστά γύρω από τα προβλήµατα που αφορούν στην ποιότητα του 
περιβάλλοντος.” 

Στη διακήρυξη της Τιφλίδας διατυπώθηκαν οι σκοποί,  οι στόχοι και οι 
κατευθυντήριες γραµµές της Π.Ε (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. και Ελληνική Εταιρία Προστασίας της 
Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, 1999β)

1. Οι σκοποί της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης:
(α) Να καλλιεργήσει τη σαφή κατανόηση και το ενδιαφέρον σχετικά µε την 
οικονοµική, κοινωνική, πολιτική και οικολογική, αλληλεξάρτηση στις αστικές 
και αγροτικές περιοχές.
(β) Να δώσει σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα να αποκτήσει τις γνώσεις, τις 
αξίες, τις στάσεις, τη δέσµευση και τις απαραίτητες ικανότητες για να 
προστατέψει και να βελτιώσει το περιβάλλον.
(γ) Να δηµιουργήσει στα άτοµα, τις οµάδες και την κοινωνία στο σύνολό της 
νέα πρότυπα συµπεριφοράς προς το περιβάλλον.

2. Οι κατηγορίες στόχων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι:
Συνειδητοποίηση: να βοηθήσει τις κοινωνικές οµάδες και τους πολίτες να 
αποκτήσουν επίγνωση και ευαισθητοποίηση σχετικά µε το περιβάλλον και τα 
προβλήµατά του.
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Γνώσεις: να βοηθήσει τις κοινωνικές οµάδες και τους πολίτες να αποκτήσουν 
ποικιλία εµπειριών, καθώς και µια βασική κατανόηση του περιβάλλοντος και 
των σχετικών µε αυτό προβληµάτων.
Στάσεις: να βοηθήσει τις κοινωνικές οµάδες και τους πολίτες να αποκτήσουν 
ένα σύνολο αξιών και συναισθηµάτων ενδιαφέροντος για το περιβάλλον, καθώς 
και τα κίνητρα για την ενεργό συµµετοχή στη βελτίωση και την προστασία του.
Ικανότητες: να βοηθήσει τις κοινωνικές οµάδες και τους πολίτες να 
αποκτήσουν τις απαιτούµενες ικανότητες για την αναγνώριση και επίλυση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων.
Συµµετοχή: να δώσει στις κοινωνικές οµάδες και στους πολίτες τη δυνατότητα 
να συµµετάσχουν ενεργά σε όλα τα επίπεδα, εργαζόµενοι για την επίλυση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων.

3. Ορισµένες κατευθυντήριες αρχές για την περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει:

• να θεωρεί το περιβάλλον στο σύνολό του, φυσικό και ανθρωπογενές, 
τεχνολογικό και κοινωνικό (οικονοµικό- πολιτικό, τεχνολογικό, ιστορικό- 
πολιτισµικό, ηθικό, αισθητικό).
• να αποτελεί συνεχή και δια βίου διαδικασία, που θα ξεκινά από την 
προσχολική ηλικία και θα συνεχίζεται σε όλα τα στάδια της σχολικής και 
εξωσχολικής εκπαίδευσης.
• να υιοθετεί µία διεπιστηµονική προσέγγιση, που χρησιµοποιώντας τις 
γνώσεις κάθε επιστηµονικού τοµέα να καθιστά δυνατή µία ολιστική και 
ισορροπηµένη προοπτική.
• να εξετάζει τα κύρια περιβαλλοντικά θέµατα από τοπική, εθνική, 
περιφερειακή και διεθνή σκοπιά, ώστε οι µαθητές να εµβαθύνουν στις 
περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν σε άλλες γεωγραφικές περιοχές.
• να επικεντρώνεται στις τρέχουσες και µελλοντικές καταστάσεις του 
περιβάλλοντος, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη την ιστορική τους διάσταση.
• να επιµένει στην αξία και αναγκαιότητα µιας τοπικής, εθνικής και διεθνούς 
συνεργασίας µε στόχο την αποτροπή και την επίλυση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων.
• να µελετά συστηµατικά τις περιβαλλοντικές πλευρές των σχεδίων 
ανάπτυξης και οικονοµικής µεγέθυνσης.
• να διευκολύνει τη συµµετοχή των διδασκοµένων στον προγραµµατισµό των 
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µαθησιακών τους εµπειριών και να τους δίνει τη δυνατότητα να λαµβάνουν 
αποφάσεις και να αποδέχονται τις συνέπειές τους.
• να συσχετίζει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, τη γνώση, την 
ικανότητα επίλυσης προβληµάτων και την αποσαφήνιση των αξιών, 
απευθυνόµενη σε κάθε ηλικία, δίνοντας όµως ιδιαίτερη έµφαση στην 
ευαισθητοποίηση των νέων ως προς τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που 
εντοπίζονται στην κοινότητά τους.
• να βοηθά τους διδασκόµενους να ανακαλύπτουν τα συµπτώµατα και τις 
πραγµατικές αιτίες των περιβαλλοντικών προβληµάτων.
• να τονίζει την πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών προβληµάτων και 
συνεπώς την ανάγκη ανάπτυξης κριτικής σκέψης και ικανοτήτων για την 
επίλυση προβληµάτων.
• να χρησιµοποιεί τους διάφορους εκπαιδευτικούς χώρους και ευρεία 
ποικιλία εκπαιδευτικών προσεγγίσεων για τη διδασκαλία και τη µάθηση 
σχετικά µε το περιβάλλον και από το περιβάλλον, µε κατάλληλη έµφαση στις 
πρακτικές δραστηριότητες και τις προσωπικές εµπειρίες (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. και 
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, 
1999β).

Οι ∆ιαστάσεις της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Οι στόχοι της Π.Ε. είναι ανιχνεύσιµοι στις τρεις αλληλοεπικαλυπτόµενες και 
αλληλεξαρτώµενες διαστάσεις (Lucas, 1993): 

1. Εκπαίδευση για το περιβάλλον (about). Συµπεριλαµβάνει τη γνώση 
για τη λειτουργία των περιβαλλοντικών συστηµάτων και τη µάθηση των 
ποικίλων κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτικών παραγόντων που 
επηρεάζουν τις αποφάσεις για τη χρήση των συστηµάτων αυτών. Τα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα για το περιβάλλον σχεδιάζονται έτσι ώστε, 
αφενός να παρέχουν γνώσεις και αφετέρου να προσφέρουν τη δυνατότητα 
ανάπτυξης των ικανοτήτων διερεύνησης του περιβάλλοντος για αυτόνοµη 
συλλογή σχετικών πληροφοριών.
2. Εκπαίδευση µέσα στο περιβάλλον (in). Το περιβάλλον 
χρησιµοποιείται ως πεδίο µάθησης, απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Από 
την επαφή µε αυτό προκύπτει η ανάπτυξη συναισθηµάτων ενδιαφέροντος και 
εκτίµησης για το ίδιο το περιβάλλον. 
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3. Εκπαίδευση για χάρη του περιβάλλοντος (for) . Αυτή αποσκοπεί στο 
να αναπτύξει αξίες και στάσεις τέτοιες που να διασφαλίζουν ότι οι 
διάφορες αποφάσεις και πράξεις είναι ευνοϊκές για την υπόθεση της 
καλύτερης δυνατής διαχείρισης του περιβάλλοντος. 

Τυπικά προγράµµατα που έχουν αναπτυχθεί µε το στόχο «για χάρη του 
περιβάλλοντος» επιδιώκουν να ενσταλάξουν τη στάση ενδιαφέροντος προς το 
περιβάλλον. Γι’ αυτό η Π.Ε. χαρακτηρίζεται, κυρίως, από τις στάσεις που επιδιώκει 
να αναπτύξει και όχι από τις σχετικές γνωστικές ικανότητες (Linke, 1993). 

Αν και δίνεται έµφαση στη διάσταση «για χάρη του περιβάλλοντος», οι άλλες δύο 
προσεγγίσεις παραµένουν ενεργές. Επισηµαίνεται ωστόσο ότι οι στόχοι των 
προγραµµάτων για, µέσα και για χάρη δεν είναι απλά προσθετικοί όπως δεν είναι 
και ισότιµοι. Η βαρύτητά τους διαµορφώνεται ειδικά για κάθε πρόγραµµα (Lucas, 
1993). Όπως αναφέρει και η Παπαδηµητρίου (1998) η Π.Ε. πρέπει “… να είναι 
εκπαίδευση για χάρη του περιβάλλοντος που στηρίζεται στην εκπαίδευση για και 
µέσα στο περιβάλλον”. 

Επιλογή θέµατος
Στους παιδαγωγούς είναι γνωστό, ότι η µάθηση δεν είναι αποκλειστικά 
διαδικασία γνωστική. Για να επιτευχθεί και να έχει νόηµα για το άτοµο, είναι 
απαραίτητο αυτή η διεργασία µάθησης και το αντικείµενό της να αγγίζουν το 
άτοµο, να το αφορούν και να το ενδιαφέρουν, να αποτελούν απάντηση σε 
ανάγκες και σε επιθυµίες του, να είναι αποτέλεσµα αναζήτησης, έρευνας και 
ανακάλυψης (Μπακιρτζής, 1999).

Η επιλογή του αντικειµένου µελέτης ενός προγράµµατος γίνεται αποκλειστικά 
από τους εκπαιδευτικούς ή προκύπτει µέσα από την αλληλεπίδραση 
εκπαιδευτικών και µαθητών. Την τελική απόφαση για την οριστικοποίηση του 
θέµατος και τον καθορισµό του επιπέδου µελέτης του, παίρνει η παιδαγωγική 
οµάδα µε βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Τις δυνατότητες που προσφέρονται κατά περιοχή για τη µελέτη του 
συγκεκριµένου θέµατος (πρόγραµµα, ειδικότητες εκπαιδευτών που 
συµµετέχουν, πηγές πληροφόρησης, συνεργασία µε τοπικούς φορείς και 
άλλα).
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Την καταλληλότητα του θέµατος. ∆ηλαδή αν αυτό ανταποκρίνεται στην 
ηλικία τους σχετικά µε τις εµπειρίες που διαθέτουν και το γνωστικό τους 
σχετικό υπόβαθρο, τις δεξιότητες και επιτηδειότητες που διαθέτουν και 
πρέπει να αναπτύξουν για να ανταποκριθούν στους στόχους που τίθενται.   

Ο Volk (1993) αναφέρει ότι, τα θέµατα που διδάσκονται στις µικρές τάξεις είναι 
προτιµότερο να είναι τοπικής σηµασίας έτσι, ώστε να είναι πιο κατανοητά στα 
παιδιά και να έχουν θετική επίδραση σε αυτά. Σε µεγαλύτερες τάξεις οι µαθητές 
µπορούν να ασχοληθούν µε θέµατα µε µεγαλύτερη πολυπλοκότητα και ευρύτητα, 
τοπικής ή εθνικής ή παγκόσµιας σηµασίας. 

Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις σχετικά µε τους θεµατικούς άξονες που 
µπορούν να επιλέξουν και να ακολουθήσουν όσοι σχεδιάζουν και υλοποιούν 
προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ξανθάκου κ.ά., 2005). Σύµφωνα µε το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η θεµατολογία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης πηγάζει 
από την αναγκαιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος φυσικού, ιστορικού και 
κοινωνικού µε την προβολή κρίσιµων θεµάτων σύµφωνα µε τις τοπικές, εθνικές και 
παγκόσµιες προτεραιότητες, όπως αυτές διατυπώθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής για το 
περιβάλλον και την ανάπτυξη (Agenda 21, RioDeJaneiro 1992). Ως βασικοί άξονες 
προτείνονται:

Οι κλιµατικές αλλαγές - Προστασία της ατµόσφαιρας 
Ο αέρας (η ρύπανση του αέρα στις πόλεις κτλ) 
Το νερό (η ρύπανση και εξάντληση των επιφανειακών και υπογείων νερών 
κτλ) 
Το έδαφος ( η ερηµοποίηση, η διάβρωση κτλ) 
Η ενέργεια (η εξάντληση των µη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η 
υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων κτλ) 
Τα δάση (η προστασία και η αειφόρος διαχείριση των δασών κτλ) 
Η βιοποικιλότητα/ Εξαφάνιση των ειδών 
Η διαχείριση απορριµµάτων και αποβλήτων 
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες (οι δοµηµένοι χώροι και οι λειτουργίες που 
επιτελούνται σε αυτούς, στο αστικό και περιαστικό πράσινο κτλ)                                                                
Οι ανθρώπινες σχέσεις (οι κοινωνικές και οικονοµικές διαστάσεις του 
αναπτυξιακού και περιβαλλοντικού προβλήµατος, η ισότητα των φύλων, οι 
ανθρώπινες αξίες, τα προβλήµατα µειονοτήτων κτλ) (διαθέσιµο στο: 
www.pi-schools.gr/perivallontiki).
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Ανάπτυξη προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Ως οργανωµένη διαδικασία, η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος πρέπει 
να ακολουθεί ένα ορισµένο σχέδιο. Οι Husen&PostLethwate (1994, v.3) αναφέρουν 
έξι φάσεις ανάπτυξής του:

I. Επιλογή των γενικών στόχων και της δοµής του σχολείου.
II. Ανάπτυξη του έργου, συµπεριλαµβανοµένων: του καθορισµού του 
αντικειµένου µάθησης, του γραπτού σχεδιαγράµµατος του προγράµµατος,  της 
επιλογής των θεµάτων της διδασκαλίας και της προετοιµασίας των 
εκπαιδευτικών εργαλείων.
III. ∆οκιµαστική συστηµατική παρακολούθηση σε πειραµατικές τάξεις, 
παρατηρώντας την πορεία της τάξης και, αν είναι απαραίτητο, τροποποιώντας τα 
εργαλεία.
IV. ∆οκιµές, ώστε να προσδιοριστούν οι ευνοϊκότερες συνθήκες για το 
πρόγραµµα. 
V.  Εφαρµογή – εκπαίδευση εκπαιδευτικών, επαφές µε ειδικούς, σύστηµα 
εξέτασης.     
VI. Ποιοτικός έλεγχος – εξέταση της ποιότητας του προγράµµατος και µία 
συνεχόµενη συστηµατική παρακολούθησή του.

Συµπερασµατικά αναφέρεται ότι, ο σχεδιασµός των εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
είναι µία διαδικασία ιδιαίτερης σηµασίας για την επίτευξη των γενικών και 
ειδικών σκοπών και στόχων της εκπαίδευσης. Ο ορθός σχεδιασµός του 
προγράµµατος διευκολύνει τον εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 
Άλλοι σηµαντικοί παράγοντες, είναι η κατάρτιση του προσωπικού (εκπαιδευτικοί, 
ειδικοί επιστήµονες), οι υλικοτεχνικές υποδοµές (εργαστήρια, αίθουσες, εποπτικά 
µέσα), οι οικονοµικοί πόροι κ.ά., ώστε να προκύψουν τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσµατα.  

Παρά τα όσα αναφέρονται για το σχεδιασµό, αξίζει να σηµειωθεί ότι, ο 
εκπαιδευτικός σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι σε εγρήγορση, ώστε να 
αντιληφθεί πιθανή ανάγκη για τροποποίηση του προγράµµατος, εάν αυτό κριθεί 
απαραίτητο λόγω ιδιαιτεροτήτων της εκάστοτε οµάδας εκπαιδευοµένων και να µην 
προσκολλάται σε αυτό εις βάρος τους.        

Τα παραπάνω στάδια πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τον εκπαιδευτικό, ώστε να 
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διασφαλίζεται, ως ένα επίπεδο, ο σχεδιασµός του προγράµµατος. Επιπλέον θα 
πρέπει να είναι γνωστά τα γενικά χαρακτηριστικά ενός Π.Π.Ε. Ο Engelson (1986) 
υποστηρίζει ότι κάθε Π.Π.Ε. θα πρέπει να είναι:

Προσανατολισµένο στη δράση: Ανάµειξη των εκπαιδευοµένων στην επίλυση 
των πραγµατικών περιβαλλοντικών προβληµάτων και ζητηµάτων. 
Εµπειρικό: Χρησιµοποιείται µια διαφορετική σειρά προσεγγίσεων εκµάθησης 
και περιβάλλοντος.
Προσανατολισµένο στο µέλλον: Ενδιαφέρον τόσο για τη µελλοντική όσο και 
για τη σηµερινή γενιά. 
Ολιστικό: Εµπλέκει τις φυσικές, ανθρωπογενείς, κοινωνικές, οικονοµικές, 
πολιτικές, πολιτιστικές, ηθικές και αισθητικές πτυχές του περιβάλλοντος.  
∆ιεπιστηµονικό: Να περιλαµβάνει περιεχόµενα από όλους τους 
επιστηµονικούς κλάδους.
Προσανατολισµένο στα ζητήµατα: Εξετάζει ζητήµατα που έχουν τοπικές, 
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς προοπτικές. 
Αµερόληπτο: Τα ζητήµατα και τα προβλήµατα προσεγγίζονται χωρίς 
προκατάληψη. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να 
ακουστούν όλες οι απόψεις των συµµετεχόντων (Ramseyetal, 2001).

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναγνωρίσει την ευθύνη του σχολείου για τη ζωή 
και το µέλλον των µαθητών. Το έργο αυτό δεν είναι απλό. Το παιδαγωγικό έργο δεν 
έγκειται στην απλή εφαρµογή διδακτικών µεθόδων και τεχνικών, αλλά στη 
δηµιουργική εµπλοκή του δασκάλου και του καθηγητή στο πεδίο της επικοινωνίας 
τους µε τους µαθητές (Μπακιρτζής, 2002). 

Ο ευσυνείδητος και προβληµατισµένος εκπαιδευτικός, κατά τον προγραµµατισµό 
της διδασκαλίας, θα ενεργεί πάντοτε προς το συµφέρον των µαθητών, θα εκτιµά τις 
προϋποθέσεις µάθησής τους, θα µελετά το αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας, θα 
οργανώνει το περιεχόµενο της µάθησης, θα επιλέγει, θα οριοθετεί και θα 
διατυπώνει τους στόχους, θα απορρίπτει, θα διατυπώνει εκ νέου τους στόχους που 
αφορούν τους µαθητές (Καρακατσάνης, 1994). 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την επιτυχή διεξαγωγή 
οποιουδήποτε εκπαιδευτικού προγράµµατος. Στα προγράµµατα Π.Ε. ο ρόλος του 
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εκπαιδευτικού είναι εξ ίσου ή και ακόµα πιο καθοριστικός, καθώς στα προγράµµατα 
Π.Ε., όπως και σε κάθε άλλο προαιρετικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα, το πλαίσιο, το 
περιεχόµενο και η δοµή  του µαθήµατος δεν καθορίζεται αυστηρά από κάποιον 
φορέα (π.χ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΥπΕΠΘ), αλλά κάθε εκπαιδευτικός, 
λαµβάνοντας υπόψη κάποιες παραµέτρους και κατευθυντήριες γραµµές, που του 
έχουν δοθεί, σχεδιάζει και εφαρµόζει το “δικό του” πρόγραµµα. Ακόµη, η Π.Ε. 
έρχεται σε αντίθεση µε την επικρατούσα πρακτική του εκπαιδευτικού συστήµατος 
που προωθεί την αποσπασµατική γνώση και βάζει όρια ανάµεσα στο «σχολείο» και 
την πραγµατική ζωή. Η Π.Ε. θεωρεί απαραίτητη την ολιστική θεώρηση των 
πραγµάτων, αλλά και τη σύνδεση του «σχολείου» µε τη ζωή. Τα νέα αυτά δεδοµένα, 
αλλά και γενικότερα η ιδιαίτερη φύση της Π.Ε., έχουν σαν αποτέλεσµα να υπάρχουν 
κάποιες επιπλέον απαιτήσεις από τους εκπαιδευτικούς.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις (NAEE 
(1999),Pennock, Bardwell (1994),Glasgow (1996)): 

Να γνωρίζουν τι σηµαίνει Π.Ε.  (βασικά χαρακτηριστικά, στόχους, εφαρµογή, 
εξέλιξη).
Να έχουν το απαιτούµενο γνωστικό υπόβαθρο (περιβαλλοντικά συστήµατα 
και διεργασίες) και να ενηµερώνονται τακτικά σχετικά µε τις εξελίξεις στον 
τοµέα.
Να χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα απέναντι στο καθήκον που 
αναλαµβάνουν.
Να είναι ικανοί να αξιοποιούν πληροφορίες και τεχνολογία, έχοντας 
παράλληλα τη δυνατότητα σχεδιασµού του προγράµµατος εκπαίδευσης.
Να µπορούν να διδάσκουν δεξιότητες και να παρέχουν τα κατάλληλα εφόδια 
για τη λύση προβληµάτων, έχοντας την ικανότητα διεπιστηµονικής 
διδασκαλίας.
Να ακούν τους εκπαιδευόµενους και να σέβονται τις απόψεις τους. 
Να µοιράζονται τις γνώσεις τους αλλά να αναγνωρίζουν και τις ελλείψεις 
τους, ενθαρρύνοντας την κάλυψή τους. 
Να προωθούν τη συµµετοχή των εκπαιδευοµένων και να παρέχουν εµπειρίες. 
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Μερικές διευκρινίσεις προς τους εκπαιδευτικούς …

Το εκπαιδευτικό πακέτο «Λέµε αντίο στην πλαστική σακούλα!» έχει σχεδιαστεί και 
συγκροτηθεί µε βάση τις κύριες αρχές που διέπουν τη θεωρία και τη µεθοδολογία 
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η προσέγγιση του περιβαλλοντικού ζητήµατος 
που πραγµατεύεται το παρόν εκπαιδευτικό πακέτο, προϋποθέτει την εργασία των 
µαθητών σε οµάδες. Μέσα από µια ποικιλία δραστηριοτήτων, οι µαθητές καλούνται 
να εργαστούν συνεργατικά προκειµένου, να διερευνήσουν τις αιτίες και τις 
επιπτώσεις από την αλόγιστη χρήση της πλαστικής σακούλας, να προβληµατιστούν 
και να στοχαστούν κριτικά, να διατυπώσουν επιχειρήµατα, να αξιολογήσουν λύσεις 
κι επιλογές και να αναλάβουν δράση.

Όλα τα φύλλα εργασίας είναι σχεδιασµένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι µαθητές να 
µπορούν να επικεντρωθούν και να δουλέψουν µε άνεση στις οµάδες τους, χωρίς να 
απαιτείται σε µεγάλο βαθµό η υποστήριξη ή η καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. 
Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό οι εκπαιδευτικοί να ενθαρρύνουν και να 
διευκολύνουν την ελεύθερη έκφραση των µαθητών.

Πιο κάτω παρατίθενται µερικές διευκρινίσεις που ελπίζουµε να διευκολύνουν το 
έργο των εκπαιδευτικών!

Στα σηµεία που προτείνεται συζήτηση, είναι σκόπιµο ο εκπαιδευτικός να 
εµπλέκεται κυρίως µε το ρόλο του συντονιστή και να διευκολύνει τη 
διαδικασία, παρέχοντας διευκρινίσεις σε παρανοήσεις των µαθητών ή 
επιλύοντας ενδεχόµενες διαφωνίες τους. 
Τα φύλλα πληροφοριών πρέπει να διανέµονται στους µαθητές στο στάδιο 
που αυτά αναφέρονται και όχι ταυτόχρονα µε τα φύλλα εργασίας, 
προκειµένου να µην  κατευθύνονται από αυτά, όταν δεν είναι σκόπιµο ή 
επιθυµητό.
Στις δραστηριότητες που περιλαµβάνουν την αναζήτηση στο διαδίκτυο, 
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή αναφορικά µε τον έλεγχο των ιστοσελίδων 
που επισκέπτονται οι µαθητές.

Παρακάτω, δείτε αναλυτικά ανά φύλλο εργασίας, ορισµένες διευκρινίσεις – 
επεξηγήσεις που κρίθηκαν χρήσιµες για τους εκπαιδευτικούς.
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Είναι σηµαντικό ο εκπαιδευτικός να έχει διαρκώς στο µυαλό του ότι η 
βασική προτεραιότητα στα ζητήµατα διαχείρισης απορριµµάτων είναι η 
µείωσή τους και ακολουθούν οι λύσεις της επαναχρησιµοποίησης και 
ανακύκλωσης. 

Το διαδίκτυο έχει πλήθος ιδεών για την κατασκευή αντικειµένων από 
ανακυκλώσιµα υλικά.
Ενδεικτικά αναφέρουµε εδώ µερικές πρώτες ιδέες:

Ένα πλαστικό µπουκάλι γίνεται:
- Πανέµορφο στολίδι για το χριστουγεννιάτικο δέντρο
- Λουλούδι
- Μολυβοθήκη

Το ρολό από το χαρτί υγείας γίνεται:
- Λουλούδι
- Μολυβοθήκη
- Καµινάδα του Αη Βασίλη
- Πολλά µαζί ένα υπέροχο parking για αυτοκινητάκια

∆ιαφορά κουτιά ή tetrapack συσκευασίες γίνονται:
- Οχήµατα
- Μολυβοθήκες 

Πλαστική Σακούλα:
Βασικός µας στόχος είναι η “εξαφάνιση” της πλαστικής σακούλας… 
Μπορούµε λοιπόν µε τις τελευταίες σακούλες που µας έχουν αποµείνει 
να φτιάξουµε
- Κασετίνες
- ∆αχτυλίδια 
- Καρφίτσα
- Λουλούδια

ΦΠ 5
Κατασκευάζοντας τη δική µου τσάντα! 

Ο∆ΗΓΟΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

Φ.Ε.1

Φ.Ε.2
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Κατασκευάζοντας τη δική µου τσάντα! 

Από µακό µπλουζάκι

Φ.Ε.5

Πάρτε ένα παλιό 
µακό µπλουζάκι.

∆ιπλώστε στη µέση 
και κόψτε τα 

µανίκια και τη 
λαιµόκοψη

Ράψτε µε προσοχή 
το κάτω µέρος

Η τσάντα σας 
είναι έτοιµη!
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Από µία παλιά οµπρέλα

Πάρτε µία χαλασµένη 
οµπρέλα

Κόψτε το λουράκι µε το 
βέλκρο που 

την κρατάει δεµένη 
(κρατήστε το στην άκρη).
∆ιπλώστε την οµπρέλα.

Και κόψτε τα δύο πλαινά 
κοµµάτια όπως φαίνεται 

στην εικόνα.

Ράψτε τις δύο 
µεριές!
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Η τσάντα σας 
είναι έτοιµη!Για τα χερούλια:

Κόψτε σε λωρίδες τα δύο 
τρίγωνα, ράψτε τα µεταξύ τους 

ώστε να δηµιουργηθεί ένα 
µεγάλο λουρί και έπειτα ράψτε 

το στην τσάντα.
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Αφού οι µαθητές, ανά οµάδες, σχεδιάσουν κάποιες δράσεις και τις 
παρουσιάσουν στην τάξη, µπορείτε να ψηφίσετε την ιδέα που σας αρέσει 
περισσότερο, να την εµπλουτίσετε µε ιδέες από τις υπόλοιπες οµάδες και 
να την υλοποιήσετε. 

Παιχνίδι Ρόλων
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε να εντάξετε σε κάποιο τµήµα του 
προγράµµατός σας ένα παιχνίδι ρόλων.  Για το λόγο αυτό παρακάτω 
δίνονται µερικές πληροφορίες για αυτή τη µέθοδο. 
Το παιχνίδι ρόλων (roleplaying) ορίζεται ως η διδακτική τεχνική µέσω της 
οποίας, παιδιά ή ενήλικες υποδύονται ρόλους συγκεκριµένων κοινωνικών 
οµάδων σε συνθήκες που προσοµοιάζουν µια κοινωνική κατάσταση 
(Φλογαΐτη & Βασάλα 1999).    Η συµµετοχή τους στη µίµηση κοινωνικών 
καταστάσεων αποσκοπεί να διαφωτίσει το γενικό πλαίσιο των ρόλων και 
κανόνων που επικρατούν στις “πραγµατικές” καταστάσεις της κοινωνικής 
ζωής (Cohen&Manion 1994). Με αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευόµενοι 
κατανοούν καλύτερα τα κοινωνικά ζητήµατα, επεξεργάζονται τις στάσεις 
και τις αξίες των εµπλεκόµενων οµάδων και προσανατολίζονται στην 
αναζήτηση λύσεων (Αναστασάτος  2004).    
Οι Braus&Monroe (1994) τονίζουν ότι, στόχος αυτής της τεχνικής δεν είναι 
να φερθούν οι εκπαιδευόµενοι ως ηθοποιοί, αλλά να δώσουν µία 
ρεαλιστική εικόνα της θέσης αυτών που αντιπροσωπεύει το άτοµο ή η 
κοινωνική οµάδα, που καλούνται να υποδυθούν. Ένα καλό παιχνίδι ρόλων 
πρέπει να έχει συγκεκριµένους στόχους, να είναι ρεαλιστικό και 
ενδιαφέρον. Πρέπει ακόµα να είναι σύντοµο, απλό και προσαρµόσιµο, 
χωρίς να υπάρχει ένα αυστηρά καθορισµένο και συγκεκριµένο πλάνο. 
Επιπλέον, πρέπει να περιέχει ένα εγγενές δίληµµα ή µία σύγκρουση και να 
περιλαµβάνει ξεκάθαρους ρόλους και περιγραφές χαρακτήρων. 

Σηµαντικά βήµατα του παιχνιδιού ρόλων είναι (Φλογαΐτη&Βασάλα 1999):
I. Μελέτη της προβληµατικής κατάστασης (ποιες οµάδες εµπλέκονται, µε 
τι επιχειρήµατα και αξίες)
II. ∆ιαµόρφωση σεναρίου
III. Καθορισµός κανόνων παιχνιδιού
IV. Συγκρότηση οµάδων και επεξεργασία των ρόλων

Φ.Ε.6
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V. Υλοποίηση – Παίξιµο των ρόλων
VI. Σύνθεση
VII. Αξιολόγηση

Παρακάτω δίνεται µία ιδέα για ένα παιχνίδι ρόλων αναφορικά µε το ζήτηµα 
της πλαστικής σακούλας. 

Βρισκόµαστε σε ένα νησί της Μεσογείου! Τόσο οι κάτοικοι, όσο και οι 
επιστήµονες του νησιού έχουν παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια σηµαντική 
αύξηση των σακουλών στη λίµνη του νησιού, αλλά και στις παραλίες του. 
Μετά από σηµαντικές επιστηµονικές µελέτες που απέδειξαν ότι οι πλαστικές 
σακούλες προκαλούν πλήθος προβληµάτων στα οικοσυστήµατα και στον 
άνθρωπο, µία οµάδα πολιτών αποφάσισε να ενηµερώσει τους συµπολίτες της 
για το ζήτηµα. Ξεκίνησε από το ∆ήµο! Ο ∆ήµαρχος τους δέχτηκε µε 
ενδιαφέρον και όλοι µαζί αποφάσισαν να προσπαθήσουν να περιορίσουν την 
πλαστική σακούλα στον τόπο τους.
Όταν ξεκίνησαν την προσπάθεια ήρθαν αντιµέτωποι µε κάποιους πολίτες που 
τους φαινόταν πολύ δύσκολο να αντικαταστήσουν την πλαστική σακούλα µε 
εναλλακτικούς τρόπους µεταφοράς. Άλλωστε, όπως έλεγαν, τις 
χρησιµοποιούµε ξανά για τα σκουπίδια µας! Γιατί να αγοράζουν σακούλες 
απορριµµάτων;
Κάποιοι υποστήριζαν πως δεν γίνεται να µεταφέρεις τα κρέατα και τα ψάρια… 
θα λερωθείς!
Πώς θα µπορούσαν να λυθούν αυτά τα προβλήµατα; 
Ο ∆ήµος αποφάσισε να οργανώσει µία συζήτηση για να αποφασίσουν όλοι 
µαζί τι θα κάνουνε!

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Αφού αποφασίσετε ποιοί θα πρέπει να εκπροσωπηθούν στη συζήτηση αυτή, 
χωριστείτε σε ισάριθµες οµάδες. Και µοιραστείτε τους ρόλους. 

Κάθε οµάδα θα πρέπει να αναζητήσει πληροφορίες στα ΦΠ 4, ΦΠ 5, στα 
άρθρα «το πλαστικό καταστρέφει το θαλάσσιο περιβάλλον» και «Πόσο 
πλαστικό φάγατε σήµερα;», αλλά και στο διαδίκτυο, προκειµένου να 
καταγράψει τα επιχειρήµατα της οµάδας που εκπροσωπεί. 
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Ποια είναι η καλύτερη λύση και γιατί; 

Για να µειωθούν σηµαντικά οι πλαστικές σακούλες από το περιβάλλον 
πρέπει να αλλάξουν πολλά! Ας κάνουµε την αρχή!

UpcyclingToolbox
Προκείµενου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να υλοποιήσουν 
κατασκευές από ανακυκλώσιµα υλικά, το λέµε και… upcycling, υπάρχουν κάποια 
εργαλεία αλλά και αναλώσιµα που είναι απαραίτητα. 

Μερικά χρήσιµα εργαλεία/ υλικά είναι:
- Πιστόλι και ανταλλακτικά θερµόκολλας 
- Πριτσιναδόρος
- Πριτσίνια
- Μαρκαδόροι για ύφασµα
- Κορδόνι λινάτσα
- Χάντρες/κουµπιά
- Ψαλίδια 
- Κόλλα
- ∆ιακορευτής
- Ρετάλια

Στο πλαίσιο του προγράµµατος LIFEDEBAG θα διανεµηθεί δωρεάν στα σχολεία 
της Σύρου ένα κουτί που θα έχει όσα από τα παραπάνω δεν υπάρχουν συνήθως 
διαθέσιµα σε κάθε σχολείο (όπως ψαλίδια ή κόλλες). 
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