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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα έρευνα αναλύονται οι στόχοι των προγραμμάτων των τεσσάρων 

Κέντρων Περιβαλλοντικής (ΚΠΕ) Εκπαίδευσης  Δυτικής Μακεδονίας, ως προς τον 

προσανατολισμό τους στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, όπως αυτή 

προσδιορίζεται από τον ΟΗΕ.  

Τα δεδομένα της ανάλυσης προέρχονται από τους στόχους του εκπαιδευτικού 

υλικού 30 προγραμμάτων των τεσσάρων ΚΠΕ Δυτικής Μακεδονίας. Το εκπαιδευτικό 

υλικό ήταν σε χρήση κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση 

περιεχομένου σε τρία εννοιολογικά πλαίσια και συγκεκριμένα 1) με βάση τους 17 

στόχους του ΟΗΕ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, 2) τις μαθησιακές κατηγορίες των 

στόχων όπως προσδιορίζονται από τον ΟΗΕ (γνωστικοί, κοινωνικο-συναισθηματικοί, 

συμπεριφορικoί), 3) τους πυλώνες της αειφορικής ανάπτυξης και συγκεκριμένα: 

περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία, πολιτική. Επιπλέον επιχειρήθηκε μια τέταρτη 

ανάλυση με την μέθοδο της διαρκούς σύγκρισης, χωρίς προκαθορισμένες από τη 

θεωρία κατηγορίες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σημαντικός αριθμός στόχων για 

την αειφορική ανάπτυξη δεν καταγράφονται στα προγράμματα των ΚΠΕ. 

Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται μια έμφαση στους γνωστικούς στόχους συγκριτικά με 

τους κοινωνικο-συναισθηματικούς και  συμπεριφορικούς. Οι περισσότεροι στόχοι 

αναφέρονται στην κοινωνία και στο  περιβάλλον και ελάχιστοι στην οικονομία και 

την πολιτική. Από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων, οι κύριες κατηγορίες 

στόχων που αναδεικνύονται και στις οποίες εντάσσεται ο κύριος αριθμός των στόχων 

είναι οι “φυσικοί πόροι” και το “τοπικό περιβάλλον".  

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν μια πιθανή ανάγκη επαναπροσδιορισμού 

του περιεχομένου των προγραμμάτων των ΚΠΕ με σκοπό την επικαιροποίησή τους 

και την προσαρμογή τους στις σύγχρονες κατευθύνσεις αποδοτικής, αειφορικής 

ανάπτυξης 

 

Λέξεις-κλειδιά: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εκπαίδευση για την Αειφορία, 

Εκπαιδευτικό Υλικό, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
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ABSTRACT 

In this research the objectives of the programs of the four Environmental Education 

Centers (EEC) of Western Macedonia were analyzed, in terms of their orientation in 

Education for Sustainable Development as defined by the UN. 

 The data of the analysis come from the objectives of the educational material 

of 30 programs of the four Western Macedonia EEC. The educational material was in 

use during the school year 2017-2018.Content analysis was carried out in three 

conceptual contexts and specifically based on 1) the 17 UN Sustainable Development 

Goals (SDGs), 2) the UN-defined learning objectives (cognitive, socio-emotional, 

behavioral), 3) the sustainable development pillars and in particular: environment, 

society, economy, politics. Furthermore, a fourth analysis was attempted with the 

method of constant comparison, which means that a comparison was made without 

predefined categories by theory. According to the results, a significant number of 

sustainable development aims are not recorded in the EEC programs. In addition, an 

emphasis on cognitive goals compared to socio-emotional and behavioral is presented. 

Most of the goals refer to society and environment and the minimum in economics 

and politics. In the qualitative analysis of the data, the main categories of objectives 

that are highlighted and in which the main number of objectives is included are 

"natural resources" and "local environment".  

 The results demonstrate a potential need to redefine the content of ΕΕC 

programs with a view to updating them and adapting them to the modern directions of 

efficient, sustainable development.  

 

Key words: Environmental Education, Sustainability Education, Educational 

Resources, Environmental Education Centers 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονείται στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 

προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής», με ειδίκευση στις «Θετικές Επιστήμες και 

Νέες Τεχνολογίες», στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.  

Τίτλος της εργασίας «Όψεις της αειφορίας στα προγράμματα των Κέντρων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας», ένα θέμα που επιλέχθηκε ώστε  

να εξεταστούν οι στόχοι των προγραμμάτων των τεσσάρων Κέντρων 

Περιβαλλοντικής (ΚΠΕ) Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως προς τον 

προσανατολισμό τους στην εκπαίδευση για την αειφορία όπως αυτή προσδιορίζεται 

από τον ΟΗΕ και η ανάδειξη άλλων προσανατολισμών στην στοχοθεσία των 

προγραμμάτων προκειμένου να καταδειχθεί πιθανή ανάγκη επαναπροσδιορισμού του 

περιεχομένου των προγραμμάτων των ΚΠΕ με σκοπό την επικαιροποίησή τους και 

την προσαρμογή τους στις σύγχρονες κατευθύνσεις αποδοτικής, αειφορικής 

ανάπτυξης. 

             Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στην 

καθηγήτριά μου και επιβλέπουσα της παρούσας διπλωματικής εργασίας κυρία 

Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Νηπιαγωγών, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τόσο για την υπόδειξη του 

θέματος όσο και για τη διαρκή υποστήριξη, την πολύτιμη καθοδήγηση και την 

αμέριστη βοήθεια που μου προσέφερε καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησής της. Θα 

ήθελα να ευχαριστήσω επίσης, τον κύριο Γεώργιο Μαλανδράκη, Επίκουρο Καθηγητή 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης και την κυρία Άννα Σπύρτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, για τη συμμετοχή τους στην τριμελή εξεταστική επιτροπή και για τις 

στοχευμένες οδηγίες και παρατηρήσεις τους. 

 Τέλος να ευχαριστήσω θερμά τους Υπευθύνους των Παιδαγωγικών ομάδων 

των τεσσάρων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας,  

Καστοριάς, Μελίτης, Γρεβενών και Βελβεντού-Σιάτιστας, που μου επέτρεψαν να έχω 

άμεση πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που έχουν αναπτύξει, καθώς και τον κ.  

Αλέξανδρο Αμπράζη, υποψήφιο διδάκτορα του Παιδαγωγικού Τμήματος 
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Νηπιαγωγών, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για την άριστη συνεργασία που 

είχαμε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εκπαίδευση για την αειφορία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στο σύγχρονο 

οικοδόμημα της εκπαίδευσης (Cassidy et al. 2014). Ουσιαστικά αποσκοπεί στην 

καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών στους μαθητές, οι οποίες θα επιτρέψουν 

τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Η σημασία της εκπαίδευσης για την 

αειφορία είναι τέτοια, που έχει ξεχωριστή θέση ακόμα και πριν το δημοτικό σχολείο 

(Davis & Elliott 2014). 

 Προκειμένου να προσδιοριστεί αποδοτικά το πλαίσιο της αειφόρου 

ανάπτυξης, ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (United Nations 2017) προσδιόρισε 

ένα εκτεταμένο σύνολο σχετικών στόχων.  
 

  
Εικόνα 1: Οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΑΑ). Πηγή: Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του 

ΟΗΕ (UNRIC) https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id= 27538 
&Itemid=74 

 

 Συγκεκριμένα προσδιόρισε δεκαεφτά (17) στόχους αειφόρου ανάπτυξης 

(Sustainable Development Goals-SDG’s) που αφορούν διάφορους τομείς όπως η 

συνετή χρήση ενέργειας, η εξάλειψη κοινωνικών ανισοτήτων και η ορθή διαχείριση 

των φυσικών πόρων (Briant Carant 2017; Le Blanc 2015; Palmer 2015; Tebbutt et al. 

2016) (Εικόνα 1). 

 Στη συνέχεια ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός 

των Ηνωμένων Εθνών εξειδίκευσε περαιτέρω όλους τους στόχους για την Αειφόρο 
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ανάπτυξη (ΣΑΑ) – και όχι μόνο τους αναφερόμενους στην εκπαίδευση - σε 

εκπαιδευτικούς μαθησιακούς στόχους (UNΕSCO 2017). 

 Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, με σκοπό την προώθηση της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αρχικά και στη συνέχεια της Eκπαίδευσης για την 

Aειφορία, το 1993, ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα Κέντρα  Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) με βασικούς σκοπούς ύπαρξης την υλοποίηση προγραμμάτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, την παραγωγή σχετικού εκπαιδευτικού και 

υποστηρικτικού υλικού, την προώθηση της σχετικής έρευνας και την οργάνωση 

εκδηλώσεων και δράσεων για το περιβάλλον και την αειφορική ανάπτυξη.  

 Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καταγράψει τη στοχοθεσία του 

Εκπαιδευτικού υλικού των ΚΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός της έρευνας 

αναλύεται στα εξής ερωτήματα:  

α) σε ποιο ποσοστό οι στόχοι των προγραμμάτων των τεσσάρων ΚΠΕ της Δυτικής 

Μακεδονίας, εντάσσονται  στους στόχους για την Αειφόρο ανάπτυξη (ΣΑΑ),  

β) σε ποιο βαθμό στις παιδαγωγικές επιδιώξεις τους καταγράφονται γνωστικοί, 

κοινωνικό-συναισθηματικοί και συμπεριφορικοί στόχοι κυρίως ως προς τους στόχους 

για την Αειφόρο ανάπτυξη (ΣΑΑ), αλλά όχι αποκλειστικά,  

γ) σε ποιο βαθμό οι στόχοι των προγραμμάτων των ΚΠΕ είναι προσανατολισμένοι 

στους τέσσερεις Πυλώνες της αειφορίας,  που περιλαμβάνουν το περιβάλλον, την 

κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική και  

δ) Ποιος είναι ο προσανατολισμός τους, μέσα από την κατηγοριοποίηση των στόχων 

τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ–ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

1.1 Αναγκαιότητα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) αναπτύχθηκε τις δεκαετίες 1960-1970 στο 

πλαίσιο του ευρύτερου ενδιαφέροντος που υπήρξε για τις ανθρωπογενείς επιπτώσεις 

στο περιβάλλον. 

 Η αρχική εφαρμογή της αφορούσε στην εκπαίδευση τεχνικών και ειδικών για 

τα θέματα και τα περιβαλλοντικά προβλήματα δηλαδή ατόμων κατάλληλα 

εκπαιδευμένων για να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που αποκτούσαν. Σε αυτό 

το πλαίσιο στηρίχθηκε η ανάπτυξη των κλάδων των περιβαλλοντικών επιστημών.  

Αυτοί καταρτίζουν το κατάλληλο προσωπικό και τους ειδικούς οι οποίοι ασχολούνται 

με την έρευνα και στελεχώνουν τις διάφορες υπηρεσίες και υπουργεία οι οποίοι 

τελικά αποφασίζουν για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.  

 Αν το δούμε από αυτή την οπτική γωνία το θέμα του περιβάλλοντος βρίσκεται 

στα χέρια της επιστήμης και της πολιτείας και η επίλυση των προβλημάτων 

επιτυγχάνεται με τεχνικά μέσα και τη δημιουργία νέων θέσεων που καλύπτονται από 

τους καινούριους ειδικούς.   

 Συγχρόνως όμως οι προβληματισμών που δημιουργήθηκαν στην κοινωνία 

λόγω του οικολογικού κινήματος οδήγησαν σε μια ριζοσπαστική άποψη για την ΠΕ η 

οποία δρα συμπληρωματικά με την προηγούμενη.  Σύμφωνα με αυτή την άποψη 

διευρύνεται η έννοια της ΠΕ για να συμπεριλάβει και την κοινωνία λαμβάνοντας έτσι 

κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις και αποκτώντας μακροπρόθεσμους και 

ουσιαστικότερους στόχους. 

 Σύμφωνα μ’ αυτήν το πρόβλημα του περιβάλλοντος δεν μπορεί να 

αντιμετωπιστεί μόνο με τεχνικά και θεσμικά μέσα στο ισχύον κοινωνικό και 

οικονομικό πλαίσιο. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα προκλήθηκαν εξαιτίας 

συγκεκριμένων κοινωνικών, πολιτισμικών και οικονομικών επιλογών. Η οικολογική 

κρίση είναι αποτέλεσμα των σχέσεων που έχουν διαμορφώσει οι κοινωνίες με τη 
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φύση αλλά και ο άνθρωπος με τον εαυτό του. Η αντίληψη του ανθρώπου για τον 

κόσμο που τον περιβάλλει καθορίζεται από κοινωνικούς, πολιτικούς και 

οικονομικούς παράγοντες.    

 Οπότε εάν η ανθρωπότητα θέλει να βρεθεί λύση στα περιβαλλοντικά 

προβλήματα θα πρέπει να επανεξετάσει τις επιλογές της όσον αφορά τις ανάγκες 

αλλά και τις αξίες μας. 

 Άρα προκειμένου η ΠΕ να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων θα χρειαστεί να βασιστεί όχι μόνο στην εκπαίδευση 

των ειδικών, αλλά κυρίως στην ενημέρωση των πολιτών στοχεύοντας σε αλλαγές στις 

στάσεις, τις συμπεριφορές και τις αξίες των ατόμων αλλά και των κοινωνιών.  

Στο πλαίσιο των παραπάνω προβληματισμών γεννήθηκε η ιδέα της ΠΕ στην αρχική 

της μορφή και αναπτύχθηκε παράλληλα με το οικολογικό κίνημα (Φλογαΐτη, 1998, 

σελ. 111-114).    

 

1.2 Ιστορική πορεία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

1.2.1 Πρόδρομα κινήματα 

Στον 20ο αιώνα οι σημαντικότερες από τις εκπαιδευτικές κινήσεις σε Ευρώπη και 

Αμερική που αποτελούν πρόδρομο της ΠΕ είναι η Προοδευτική Κίνηση στην 

Εκπαίδευση, η Μελέτη της Φύσης (Nature Study), Οι Αγροτικές Σπουδές (Rural 

Studies), η Εκπαίδευση για τη Διατήρηση (του φυσικού περιβάλλοντος) 

(Conservation Education), η Εκπαίδευση  έξω από το σχολείο (Outdoor Education), οι 

Μελέτες Πεδίου (Field Studies), οι Περιβαλλοντικές Σπουδές (Environmental 

Studies). (Παπαδημητρίου, 1998, σελ. 21). 

 

1.2.2. Προοδευτική Κίνηση  

Η Προοδευτική Κίνηση στην εκπαίδευση αναπτύχθηκε στην Αμερική και στην 

Ευρώπη στο τέλος του περασμένου αιώνα και στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα με 

κύριους εκφραστές τους Dewey, Rug, Kilpatrick κ.α. Παρόλο που ο 

προσανατολισμός της ήταν κυρίως ως προς την αλληλοσύνδεση εκπαίδευσης και 

κοινωνίας και όχι  εκπαίδευσης και περιβάλλοντος. Κάποια χαρακτηριστικά της όπως 

η ενεργός συμμετοχή στη μάθηση, η μάθηση μέσω ανακάλυψης, η ολιστική 
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προσέγγιση κ.α. επηρέασαν τη θεωρητικά ανάπτυξη της ΠΕ (Παπαδημητρίου, 1998, 

σελ. 21). 

 

1.2.3. Μελέτη της Φύσης (Nature Study) - Αγροτικές Σπουδές (Rural 

Studies) 

Η Μελέτη της Φύσης και οι Αγροτικές Σπουδές είναι εκπαιδευτικές κινήσεις που 

αναπτύχθηκαν στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη στα τέλη του 19ου αιώνα και 

στις αρχές του 20ου. Σε γενικές γραμμές επίκεντρο και στις δύο κινήσεις αποτελεί η 

ανάπτυξη γνώσης, ευαισθητοποίησης και δεξιοτήτων μέσω της  ενασχόλησης με τη 

φύση και την αγροτική ζωή.  

 Στην Αμερική η Μελέτη της Φύσης είχε μεγαλύτερη απήχηση στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και στα αγροτικά σχολεία.   

 Στη Βρετανία για την προώθηση των Αγροτικών Σπουδών ιδρύθηκαν πολλές 

τοπικές εταιρείες εκπαιδευτικών (Rural Studies Association). Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα οι Αγροτικές Σπουδές στη Βρετανία να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 

σε σχέση με την αντίστοιχη κίνηση Μελέτης της Φύσης στην Αμερική καθώς οι 

ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μέσα από τις ενώσεις τους υπερασπίστηκαν το 

αντικείμενό τους στα πλαίσια του ανταγωνισμού με τα άλλα μαθήματα 

(Παπαδημητρίου, 1998, σελ. 22-26).  

 

1.2.4. Εκπαίδευση για τη Διατήρηση (του φυσικού περιβάλλοντος)     

(Conservation Education) 

Η ανάπτυξη της Εκπαίδευσης για τη Διατήρηση αναπτύχθηκε στο τέλος του 19ου 

αιώνα και στις αρχές του 20ου αρχικά στην Αμερική και μετέπειτα στην Ευρώπη και 

συνδέεται με την κίνηση για τη διατήρηση της φύσης (conservation movement).  

 Στη Βρετανία η κίνηση αυτή αναπτύχθηκε λόγω αντίδρασης για τη μείωση 

των καλλιεργειών και τη σταδιακή εξαφάνιση της αγροτικής ζωής ενώ στην Αμερική 

η ανάπτυξη αυτής της κίνησης συνδέεται με τη συνειδητοποίηση της καταστροφής 

του φυσικού περιβάλλοντος εξαιτίας της κατασπατάλησης των φυσικών πόρων 

(Παπαδημητρίου, 1998, σελ. 26-30).   
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1.2.5. Εκπαίδευση έξω από το Σχολείο (Outdoor Education) 

Ο όρος Εκπαίδευση έξω από το Σχολείο αναφέρεται σε κάθε εκπαιδευτική 

προσέγγιση που πραγματοποιείται έξω από τη σχολική αίθουσα. Η Εκπαίδευση έξω 

από το Σχολείο δεν αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο μάθημα.  

 Στην Αμερική η Εκπαίδευση έξω από το Σχολείο οργανώθηκε ως χωριστή 

κίνηση η οποία αναπτύχθηκε γύρω στο 1920 οπότε χρονολογικά συμπίπτει με την 

κίνηση για τη Μελέτη της Φύσης. Η ανάπτυξη της κίνησης αυτής συνδέεται 

καταρχήν με την αντίδραση στην αστικοποίηση και την έλλειψη της επαφής με τη 

φύση και κατά δεύτερον με τις απόψεις των John Dewey και William Kilpatrick της 

Προοδευτικής Κίνησης σχετικά με τη σημασία που έχει για τα παιδιά η μάθηση μέσω 

ανακάλυψης τόσο εντός όσο και εκτός της τάξης. Επίσης η Εκπαίδευση έξω από το 

Σχολείο θεωρεί και την ψυχαγωγία ως τρόπο εκμάθησης όπως είναι η κατασκήνωση, 

η κωπηλασία, η ορειβασία κ.α. Στη Βρετανία η Εκπαίδευση έξω από το Σχολείο 

αναπτύχθηκε αργότερα (Παπαδημητρίου, 1998, σελ. 30-31).  

 

1.2.6. Μελέτες Πεδίου (Field Studies) 

Ο όρος Μελέτες Πεδίου αναφέρεται στον τρόπο μελέτης που χρησιμοποιεί το φυσικό 

περιβάλλον ως τρόπο εκμάθησης και αφορούσε συγκεκριμένα κυρίως μαθήματα 

όπως της Γεωγραφίας, της Βιολογίας και της Ιστορίας. Οι Μελέτες Πεδίου έχουν 

μεγάλη παράδοση στη Βρετανία καθώς χρησιμοποιούνται από το 1860 

(Παπαδημητρίου, 1998, σελ. 32-33).  

 

1.2.7. Περιβαλλοντικές Σπουδές (Environmental Studies) 

Ο όρος Περιβαλλοντικές Σπουδές αναφέρεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα οι 

μαθητές αλληλοεπιδρούν με το περιβάλλον. Στη Βρετανία αναπτύχθηκε τις δεκαετίες 

’50-’60 ως ξεχωριστή κίνηση. Η κίνηση διαμορφώθηκε μέσα σε ένα κλίμα 

αυξημένου ενδιαφέροντος για το περιβάλλον αλλά και προσπάθειας αναμόρφωσης 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

 Όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας αποτελείται από ποικίλες δραστηριότητες 

όπως η επικοινωνία για μεταφορά της γνώσης μεταξύ μαθητών και δασκάλου αλλά 

και μεταξύ μαθητών, η αναζήτηση  των πληροφοριών από τους ίδιους τους μαθητές, 

επισκέψεις σε μουσεία, σε εκθέσεις και σε αρμόδιες υπηρεσίες, συμμετοχή σε 
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συζητήσεις, παρακολούθηση διαλέξεων, αξιοποίηση βιβλιοθηκών (Παπαδημητρίου, 

1998, σελ. 34-35).  

 

1.3 Σημαντικότεροι σταθμοί στην ιστορία της ΠΕ  

1.3.1. Η Χάρτα του Βελιγραδίου 

Η Χάρτα του Βελιγραδίου αποτελεί τη διακήρυξη της Διακυβερνητικής 

Συνδιάσκεψης για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε το 1975 

στο Βελιγράδι, υπό την αιγίδα της UNESCO. Η Συνδιάσκεψη αυτή 

πραγματοποιήθηκε μετά την Παγκόσμια Συνάντηση των Ηνωμένων Εθνών για το 

Περιβάλλον που είχε γίνει στη Στοκχόλμη το 1972. 

 Σύμφωνα με τη Χάρτα ο σκοπός της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι οι 

πολίτες να είναι ενήμεροι και να ευαισθητοποιηθούν γύρω από το περιβάλλον και  τα  

προβλήματα  του  μέσω της  απόκτησης  γνώσεων,  δεξιοτήτων,  στάσεων, και 

κινήτρων για  να  εργαστούν  σε ατομικό και  συλλογικό επίπεδο  για  την επίλυση 

των υπαρχόντων προβλημάτων και την πρόληψη νέων.  

Οι στόχοι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τη Χάρτα είναι: 

1. η συνειδητοποίηση από όλους τους πολίτες αλλά και τους φορείς  ότι  το  

περιβάλλον  και  τα  προβλήματα  που αντιμετωπίζει αποτελούν ένα ενιαίο  σύνολο,  

καθώς  και  τον καθοριστικό  ρόλο  του  ανθρώπου στην επίλυση τους.  

2. η απόκτηση γνώσεων ώστε να  μπορέσουν τα  άτομα  και οι  κοινωνικές  ομάδες  

να  κατανοήσουν  το  περιβάλλον στο  σύνολο  του,  τα  προβλήματα  του  και  το  

ρόλο  του  ανθρώπου  μέσα σ'  αυτό  και  την ευθύνη των ενεργειών του γι' αυτό,  

3. οι στάσεις ώστε να  αποκτήσουν τα  άτομα  και οι κοινωνικές  ομάδες  κοινωνικές  

αξίες, ζωηρό ενδιαφέρον και διάθεση για ενεργό συμμετοχή στην προστασία και 

βελτίωση του.  

4. η καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα  συμβάλουν στην επίλυση των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων.  

5. η ικανότητα  αξιολόγησης από τα άτομα  και τις κοινωνικές  ομάδες 

περιβαλλοντικών  παραμέτρων  και  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  ως  προς  

οικολογικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, αισθητικούς και 

εκπαιδευτικούς παράγοντες.  
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6. η ανάπτυξη της αίσθηση  ευθύνης  απέναντι  στο  περιβάλλον  και  η κατανόηση  

ότι απαιτείται η άμεση δραστηριοποίηση τους για την επίλυση των προβλημάτων του. 

Σύμφωνα με τη Χάρτα αποδέκτης  της  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  είναι  το  

σύνολο  του  πληθυσμού  του  πλανήτη.  

Σύμφωνα με τη Χάρτα οι κατευθυντήριες αρχές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

είναι: 

1. Η  περιβαλλοντική  εκπαίδευση  πρέπει  να  εξετάζει  το  περιβάλλον  στην 

ολότητα του - φυσικό  και  ανθρωπογενές,  οικολογικό,  πολιτικό,  οικονομικό,  

τεχνολογικό, κοινωνικό, νομικό, πολιτιστικό και αισθητικό.  

2. Η  περιβαλλοντική  εκπαίδευση  πρέπει  να  είναι  μία  διαρκής,  δια  βίου 

διαδικασία, σε όλα τα επίπεδα τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης,  

3. Η  περιβαλλοντική  εκπαίδευση  πρέπει  να  υιοθετεί  διεπιστημονική  προσέγγιση  

στα προγράμματα της.  

4. Η  περιβαλλοντική  εκπαίδευση  πρέπει  να  δίνει  έμφαση  στην  ενεργό συμμετοχή  

για την πρόληψη και επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.  

5. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να εξετάζει τα κύρια περιβαλλοντικά  

ζητήματα από  μια παγκόσμια  σκοπιά,  ενώ  παράλληλα  να  λαμβάνει  υπόψη  τις  

τοπικές  ιδιαιτερότητες.  

6. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση  πρέπει  να  εστιάζει  την  προσοχή  της στην  

παρούσα και τη μελλοντική κατάσταση του περιβάλλοντος.  

7. Η περιβαλλοντική  εκπαίδευση  πρέπει  να  εξετάζει  τα  σχέδια  ανάπτυξης  και  

οικονομικής μεγέθυνσης από μια περιβαλλοντική σκοπιά.  

8. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να αναδεικνύει την αξία και την  

αναγκαιότητα της συνεργασίας σε επίπεδο παγκόσμιο αλλά και τοπικό για την 

επίλυση των  περιβαλλοντικών προβλημάτων (Βασικά κείμενα για την 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Η Χάρτα του Βελιγραδίου, 1999). 

 

1.3.2. Η Διακήρυξη της Τιφλίδας 

Η πρώτη  Διακυβερνητική  Διάσκεψη  για  την  Περιβαλλοντική  Εκπαίδευση  

συγκλήθηκε στην Τιφλίδα, πρωτεύουσα της σημερινής Γεωργίας, από  14  μέχρι  26  

Οκτωβρίου  του 1977.  Η Διάσκεψη  οργανώθηκε  από  την  UNESCO,  σε  

συνεργασία  με  το  Περιβαλλοντικό  Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP). 
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Στη Διάσκεψη μέσω των 41 Προτάσεων σχετικά με τον ρόλο, τους στόχους και τις 

κατευθυντήριες αρχές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: 

 έγινε έκκληση στα Κράτη-Μέλη να εντάξουν στις εκπαιδευτικές τους  

πολιτικές ένα σύνολο μέτρων προοριζομένων να εισαγάγουν στο εκπαιδευτικό 

τους  σύστημα  το  ενδιαφέρον,  τις  δραστηριότητες και τα περιεχόμενα που 

αφορούν στο περιβάλλον, 

 έγινε κάλεσμα προς τις εκπαιδευτικές  αρχές  να προωθήσουν  και  να  

εντείνουν  τον προβληματισμό, την έρευνα και την καινοτομία σε ότι αφορά 

την περιβαλλοντική εκπαίδευση,  

 ζητήθηκε επιμόνως,  από  τα  Κράτη-Μέλη  να  συνεργασθούν  σε  αυτόν  τον  

τομέα, κυρίως ανταλλάσσοντας εμπειρίες, αποτελέσματα ερευνών,  

τεκμηρίωση και εκπαιδευτικά υλικά και προσφέροντας απλόχερα στους 

διδάσκοντες και τους ειδικούς  άλλων  χωρών  τις δυνατότητες κατάρτισης 

που διαθέτουν και   

 έγινε έκκληση  στη  διεθνή  κοινότητα  να  προσφέρει  γενναιόδωρα  την  

αρωγή της,  με  σκοπό  την  ενδυνάμωση  αυτής  της  συνεργασίας  σε  έναν  

τομέα  που  συμβολίζει την ανάγκη για αλληλεγγύη όλων των λαών και που 

μπορεί να θεωρηθεί ως  ιδιαίτερα κατάλληλη για την προώθηση της διεθνούς 

κατανόησης και την εδραίωση της ειρήνης (Βασικά κείμενα για την 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Η Διακήρυξη της Τιφλίδας 1999).  

 

1.3.3. Η Διάσκεψη της Μόσχας 

Από τις 17 έως 21 Αυγούστου 1987 οργανώθηκε στη Μόσχα Διεθνές Συνέδριο με 

θέμα "Διεθνής Στρατηγική για Δράση στον τομέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης" υπό την αιγίδα της UNESCO-UNEP, δέκα χρόνια μετά τη 

Διακήρυξη της Τιφλίδας.  

 Στο κείμενο της Διάσκεψης υποδεικνύεται μία διεθνής στρατηγική δράσης για 

την  ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην δεκαετία του 

'90. 

Προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα χρειάζεται να:  

 υπάρχει πρόσβαση στις πληροφορίες (Δράση 1η: Οργάνωση μίας υπηρεσίας 

λήψης πληροφοριών μέσω P.C., Δράση  2η:  Ενίσχυση  των  περιφερειακών  
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δικτύων  διακεκριμένων  ιδρυμάτων  και κέντρων τεκμηρίωσης, Δράση 3η: 

Έκδοση του ενημερωτικού δελτίου CONNECT).  

 γίνουν έρευνες και πειραματισμοί (Δράση  1η:  Έρευνες  και  πειράματα πάνω 

στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και στις εκπαιδευτικές μεθόδους, Δράση 2η: 

Έρευνα και πειραματισμός πάνω σε άλλους συμπληρωματικούς τομείς της 

Π.Ε., Δράση 3η: Έρευνα για την παιδαγωγική προσέγγιση των αξιών, Δράση  

4η:  Έρευνες  που  αφορούν  νέες  στρατηγικές  για  τη  μετάδοση μηνυμάτων  

με σκοπό την ανάπτυξη περιβαλλοντικής ενημέρωσης, εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, Δράση  5η:  Συγκριτική  έρευνα  αξιολόγησης  των  διαφορετικών 

συστατικών της εκπαιδευτικής διαδικασίας) 

 να βελτιωθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και το διδακτικό υλικό (Δράση  

1η: Ανταλλαγή πληροφοριών για την ανάπτυξη  του  αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών, Δράση 2η: Ανάπτυξη μοντέλων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, Δράση 3η: Δημιουργία νέων διδακτικών μέσων, Δράση 4η: 

Προώθηση της αξιολόγησης των αναλυτικών προγραμμάτων) 

 πραγματοποιηθεί κατάρτιση του προσωπικού (Δράση 1η: Προώθηση της προ-

υπηρεσιακής κατάρτισης, Δράση 2η: Προώθηση της ενδοϋπηρεσιακής  

κατάρτισης) 

 να ενσωματωθεί η Π.Ε. στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση (Δράση 

1η: Ανάπτυξη υλικού και προγραμμάτων για την εκπαίδευση και κατάρτιση, 

Δράση 2η: Κατάρτιση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών, Δράση 3η: Δράση 

προτεραιότητας στον τομέα παροχής υπηρεσιών) 

 να υπάρχει εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού (Δράση 1η: Παραγωγή 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με τα ΜΜΕ, Δράση 2η: Χρήση νέων 

μέσων επικοινωνίας και μεθόδων ενεργητικής διδασκαλίας, Δράση 3η: 

Δημιουργία τράπεζας οπτικοακουστικού υλικού, Δράση 4η: Χρήση και 

ανάπτυξη εκθέσεων και μουσείων, Δράση 5η: Ανάπτυξη κοινής δράσης 

UNESCO-UNEP) 

 να ενσωματωθεί η Π.Ε. στην γενική πανεπιστημιακή εκπαίδευση (Δράση 1η: 

Ευαισθητοποίηση των ακαδημαϊκών αρχών, Δράση 2η: Ανάπτυξη 

προγραμμάτων σπουδών, Δράση 3η: Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών, Δράση 4η: Ενδοπανεπιστημιακή συνεργασία) 
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 να πραγματοποιηθεί εκπαίδευση ειδικών επιστημόνων (Δράση 1η: Βασική 

εκπαίδευση των ειδικών του περιβάλλοντος, Δράση 2η: Επιπρόσθετη  

επιμόρφωση επαγγελματιών, ατόμων που λαμβάνουν αποφάσεις και 

διοικητικών στελεχών, Δράση 3η: Κατάρτιση μέσω έρευνας, Δράση 4η: 

Ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων μελέτης, Δράση  5η:  Χρήση  φυσικών  

δρυμών, φυσικών  καταφυγίων  και  άλλων  προστατευόμενων περιοχών, 

Δράση 6η: Ενίσχυση των δυνατοτήτων της κατάρτισης σε επίπεδο 

περιφέρειας) 

 να υπάρχει διεθνής και περιφερειακή συνεργασία (Δράση 1η: Ανταλλαγή 

πληροφοριών, Δράση 2η: Ενίσχυση της έρευνας και του πειραματισμού, 

Δράση 3η: Προώθηση της κατάρτισης, Δράση 4η: Προγράμματα σπουδών, 

Δράση  5η:  Ενημέρωση  σε  θέματα  νομοθεσίας  για  την  Π.Ε.,  τους  

φυσικούς  πόρους  και τη διαχείριση του περιβάλλοντος, Δράση 6η: 

Περιφερειακή δράση στα πλαίσια του ΙΕΕΡ, Δράση 7η: Κινητοποίηση 

τεχνικών και οικονομικών πόρων, Δράση 8η: Συντονισμός φορέων και 

στήριξη σε διεθνές επίπεδο, Δράση 9η: Παγκόσμια δεκαετία Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (1990 – 2000), Δράση 10η: Διεθνής Διάσκεψη για την Π.Ε. και 

κατάρτιση στην έναρξη του 21ου αιώνα) (Βασικά κείμενα για την 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Η Διάσκεψη της Μόσχας, 1999).  

 

1.3.4. Το Κεφάλαιο 36 της Ημερήσιας Διάταξης 21 (Agenda 21) 

Η Agenda 21 είναι ένα μη δεσμευτικό σχέδιο δράσης των Ηνωμένων Εθνών όσον 

αφορά την αειφόρο ανάπτυξη. Αποτελεί προϊόν της Διάσκεψης των Ηνωμένων 

Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε 

Τζανέιρο της Βραζιλίας το 1992. Πρόκειται για μια ατζέντα δράσης που μπορεί να 

εκτελεστεί σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

 Στην Agenda 21 προτείνονται δράσεις που αφορούν τον 

επαναπροσανατολισμό  της  εκπαίδευσης  προς  την  κατεύθυνση της  αειφόρου 

ανάπτυξης, την προώθηση της ενημέρωσης του κοινού και την προώθηση της 

επαγγελματικής κατάρτισης (Βασικά κείμενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – 

Το Κεφάλαιο 36 της Ημερήσιας Διάταξης 21 (Agenda 21, 1999). 
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1.3.5. Διακήρυξη του Γιοχάνεσμπουργκ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Στο Γιοχάνεσμπουργκ πραγματοποιήθηκε από τις 26 Αυγούστου - 4 Σεπτεμβρίου 

2002 η Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε.) για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη. 

 Στην παραπάνω Σύνοδο Κορυφής αναγνώρισαν ότι η εξάλειψη της φτώχειας, 

η αλλαγή της κατανάλωσης και των προτύπων παραγωγής καθώς και η προστασία 

και η ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων προκειμένου να επιτευχθεί οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη είναι πρωταρχικοί στόχοι και βασικές απαιτήσεις για βιώσιμη 

ανάπτυξη (UN 2002). 

 

1.3.6. Η Διάσκεψη της Βόννης  

Στη Βόννη πραγματοποιήθηκε από τις 31 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2009 η Παγκόσμια 

Διάσκεψη της εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Σύμφωνα με την παραπάνω 

Διάσκεψη, μέσω της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης μπορούμε να ζούμε 

στηριζόμενοι στην οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη, στην επισιτιστική 

ασφάλεια, στην οικολογική ακεραιότητα, στα βιώσιμα μέσα διαβίωσης, στο σεβασμό 

όλων των μορφών ζωής και στις ισχυρές αξίες που προωθούν την κοινωνική συνοχή, 

τη δημοκρατία και τη συλλογική δράση. Η ισότητα των φύλων, με ιδιαίτερη αναφορά 

στη συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση και την εργασία, 

είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα. Η εκπαίδευση 

για βιώσιμη ανάπτυξη είναι άμεσα απαραίτητη για την εξασφάλιση βιώσιμων 

ευκαιριών, προσδοκιών και μελλοντικών τρόπων ζωής για τους νέους. 

 Επίσης, η εκπαίδευση για αειφόρο ανάπτυξη καθορίζει μια νέα κατεύθυνση 

για την εκπαίδευση και τη μάθηση για όλους. Προωθεί την ποιοτική εκπαίδευση και 

συμπεριλαμβάνει όλους τους ανθρώπους. Βασίζεται σε αξίες, αρχές και πρακτικές 

που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των τρεχουσών και 

μελλοντικών προκλήσεων (Bonn Declaration, 2009).  

 

1.4 Μορφές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, σύμφωνα με τη Χάρτα του Βελιγραδίου, μπορεί, να 

κατηγοριοποιηθεί ως εξής ανάλογα σε ποιους απευθύνεται, τους τρόπους με τους 

οποίους εφαρμόζεται και το χώρο στον οποίο αναπτύσσεται: 
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 Τυπική Π.Ε. (Formal Environmental Education) 

 Μη – Τυπική Π.Ε. (Informal E.E.) 

 Άτυπη Π.Ε. 

 Η τυπική εκπαίδευση περιλαμβάνει την προσχολική, στοιχειώδη, 

δευτεροβάθμια  και  ανώτατη  εκπαίδευση,  καθώς  και  την  εκπαίδευση και  

μετεκπαίδευση των  εκπαιδευτικών  και  των  επαγγελματικών  ομάδων  που  έχουν  

αντικείμενο  το  περιβάλλον είτε αυτή πραγματοποιείται εντός του σχολικού 

προγράμματος, είτε είναι ένα σεμινάριο ή κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής 

κατάρτισης. Σε αυτήν την κατηγορία της Π.Ε. οι εκπαιδευτικοί στόχοι είναι 

προκαθορισμένοι, ενώ τα αντικείμενα καθώς και τα μέσα εκμάθησης ελέγχονται από 

τους εκπαιδευτικούς. 

 Η μη - τυπική  εκπαίδευση είναι μια οργανωμένη εκπαιδευτική διαδικασία η 

οποία πραγματοποιείται έξω από τα πλαίσια του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος 

και  περιλαμβάνει  τους  νέους και τους ενήλικες, ατομικά ή συλλογικά, από όλα τα 

τμήματα του πληθυσμού, όπως  οικογένειες, εργάτες, διευθυντές  και  άτομα  που  

συμμετέχουν  στη  λήψη  αποφάσεων  είτε  ειδικά  είτε γενικότερα με το περιβάλλον. 

 Στην κατηγορία αυτή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το εκπαιδευτικό 

υλικό είναι σαφώς καθορισμένο, αλλά οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν τον τρόπο και το υλικό που προσφέρεται από τους εκπαιδευτές. Για 

παράδειγμα, στη μη – τυπική εκπαίδευση το ρόλο του εκπαιδευτή μπορεί να έχει μια 

μη – κυβερνητική οργάνωση, η οποία μπορεί να απευθύνεται σε οικογένειες, 

φοιτητές, ελεύθερους επαγγελματίες. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως ο βασικός σκοπός 

της μη – τυπικής Π.Ε. είναι η περιβαλλοντική συνειδητοποίησης του πληθυσμού. 

 Η Άτυπη Π.Ε. αποτελεί μια δια βίου διαδικασία όπου κάθε άτομο αποκτά 

απόψεις και στάσεις απέναντι σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον σύμφωνα 

με τις επιρροές που έχουν από την καθημερινή ζωή καθώς και από τα άτομα που 

συμμετέχουν σε αυτή. Επιπλέον, σε αντίθεση με της άλλες δύο κατηγορίες της Π.Ε., 

εδώ το κοινό δεν είναι καθορισμένο. Παραδείγματα άτυπης Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης μπορεί να αποτελέσει απόκτηση οποιαδήποτε πληροφορίας και γνώσης 

που προέρχεται μέσα από το διαδίκτυο, βιβλιοθήκες, κοινωνικές επαφές κ.ά. Επίσης η 

άτυπη μάθηση στον χώρο εργασίας προσδίδει πρόσθετη αξία τόσο για τους 

εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες. Επομένως η συνεργασία μεταξύ όλων των 
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παραγόντων που εμπλέκονται σε όλες τις μορφές ΕΑΑ πρέπει να αναγνωρίζεται και 

να ενθαρρύνεται. 

 Επίσης, είναι σημαντικό να υποστηρίζονται μη – τυπικές και άτυπες 

δραστηριότητες της Εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη (ΕΑΑ) δεδομένου ότι 

αυτές αποτελούν ουσιαστικό συμπλήρωμα  της τυπικής  εκπαίδευσης χωρίς να 

παραβλέπεται και η μάθηση των ενηλίκων.  

 Σύμφωνα με στρατηγική της UNECE για την εκπαίδευση για την αειφόρο 

ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Βίλνιους στις 17-18 Μαρτίου 2015, τα 

ιδρύματα τυπικής εκπαίδευσης (κυρίως σχολεία) παίζουν ένα σπουδαίο ρόλο στην 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων από νεαρή ηλικία καλλιεργώντας γνώσεις και 

επηρεάζοντας στάσεις και συμπεριφορά. Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι όλοι 

οι μαθητές και φοιτητές αποκτούν κατάλληλη γνώση περί Αειφόρου Ανάπτυξης και 

είναι ενήμεροι για τις επιπτώσεις των αποφάσεων τους οι οποίες δεν στηρίζουν την 

αειφόρο ανάπτυξη. Το εκπαιδευτικό ίδρυμα ως σύνολο περιλαμβανομένων των 

μαθητών και σπουδαστών, δασκάλων,  διαχειριστών και άλλου προσωπικού αλλά 

επίσης και των γονέων οφείλει να ακολουθεί τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης.  

 

1.5 Ο Αναπροσανατολισμός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
προς την εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη  

Είκοσι χρόνια μετά την παγκόσμια Διάσκεψη της Τιφλίδας (1977), κατά την οποία 

διατυπώθηκαν οι σκοποί, οι στόχοι, οι αρχές, τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο 

της ΠΕ και παράλληλα αναπτύχθηκαν οι στρατηγικές με σκοπό την εφαρμογή της ΠΕ 

σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο εμφανίστηκε στο προσκήνιο η ανάγκη 

για τον επαναπροσδιορισμό του προσανατολισμού της ΠΕ προς την κατεύθυνση της 

αειφόρου ανάπτυξης. Η έννοια της αειφορίας, ήδη από το 1987 όπως αυτή ορίστηκε 

στην έκθεση «Το κοινό μας μέλλον» που προέκυψε από την  Επιτροπή Brundtland, 

αναδύθηκε στο προσκήνιο των παγκόσμιων πολιτικοοικονομικών συζητήσεων. 

Ταυτόχρονα, η αειφόρος ανάπτυξη κρίθηκε ως η βασικότερη διέξοδος για την 

δυναμική επίλυση των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Για να επιτευχθεί αυτό 

θεωρήθηκε ως μια έννοια, η οποία όφειλε να ενσωματωθεί στο πλαίσιο της ΠΕ και να 

την εμπλουτίσει και αυτό έγινε ιδιαίτερα εμφανές το 1987 στο Διεθνές Συνέδριο της 
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Μόσχας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Λιαράκου & Φλογαΐτη, 

2007).  

 Υπάρχει, πλέον, η ανάγκη να συνδεθεί η έννοια του περιβάλλοντος με αυτήν 

της ανάπτυξης και παρά το γεγονός ότι στην αρχή διατυπώθηκαν αντιρρήσεις από 

αυτούς που υπηρετούσαν πιστά την ΠΕ, τελικά αναγνωρίζεται το γεγονός ότι στην 

Περιβαλλοντική Προστασία εμπεριέχεται και η διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης.  

 Η πρώτη επίσημη αποδοχή της σύνδεσης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

με την Αειφόρο Ανάπτυξη υπήρξε το 1992 κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας 

Συνδιάσκεψης του Ρίο ντε Τζανέιρο «Για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη». Τελικά 

το 1997 στη Διεθνή Διάσκεψη της Θεσσαλονίκης με θέμα «Περιβάλλον και 

Κοινωνία: Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την Αειφορία», 

αναγνωρίστηκε ότι ισχύουν οι συστάσεις και τα σχέδια δράσης, όπως αυτά είχαν 

καθοριστεί σε όλες τις προηγούμενες διεθνείς διασκέψεις. Σε όλο το κείμενο της 

Διακήρυξης της Θεσσαλονίκης ελάχιστες φορές χρησιμοποιήθηκε ο όρος 

«περιβαλλοντική εκπαίδευση», ενώ ταυτόχρονα εκθειάζεται η επιτακτική ανάγκη να 

πραγματοποιηθεί ο αναπροσανατολισμός αυτής προς τον ορίζοντα της αειφορίας. Στο 

πλαίσιο της Διακήρυξης προτείνεται ότι ο όρος «περιβαλλοντική εκπαίδευση» μπορεί 

να αναφερθεί ως «εκπαίδευση για την αειφορία» ή ως «εκπαίδευση για το περιβάλλον 

και την αειφορία» (UNESCO-EPD, 1997).  

 Παρά τις έντονες κριτικές που δέχθηκε η ΠΕ, κανείς δεν αρνείται ότι  πρώτη 

έθεσε στο κέντρο των παγκόσμιων συζητήσεων τα τεράστια περιβαλλοντικά 

ζητήματα που ταλάνιζαν το πλανήτη. Η ΠΕ χάραξε το δρόμο για τον σχεδιασμό 

καινοτόμων πρωτοβουλιών στα σχολεία και την εφαρμογή διεπιστημονικών 

προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έστω και προαιρετικά και μέσω αυτής 

τέθηκαν σε λειτουργία τα πρώτα γρανάζια που επέφεραν ριζικές αλλαγές στο τρόπο 

σκέψης και λειτουργίας τόσο της εκπαίδευσης όσο και της κοινωνίας. Είναι το 

μεταβατικό στάδιο που μπορεί να μας οδηγήσει προς τον ποθητό δρόμο για την 

επίτευξη της αειφορίας.  

 Οι Mckeown & Hopkins (2003), υποστηρίζουν ότι τα δύο βασικά κείμενα της 

ΠΕ, η «Χάρτα του Βελιγραδίου» και η «Διακήρυξη της Τιφλίδας», επικεντρώνονται 

στην πίεση που ασκεί ο ανθρώπινος παράγοντας στο φυσικό περιβάλλον και 

ταυτόχρονα αναγνωρίζουν ότι για να προστατευτεί πρέπει να αναζητηθούν όλες 

εκείνες οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές παράμετροι, καθώς επίσης και οι 
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μεταξύ τους συνδέσεις και αλληλεπιδράσεις που ευθύνονται και ορίζουν το εκάστοτε 

πρόβλημα. Από τα παραπάνω διεξάγεται το συμπέρασμα ότι μπορεί από την ΠΕ να μην 

λείπει το ενδιαφέρον για τα κοινωνικά ζητήματα, ωστόσο η ΕΑΑ δείχνει να 

επικεντρώνεται ταυτόχρονα στα περιβαλλοντικά και στα κοινωνικά ζητήματα.  

 Ο όρος αειφόρος ανάπτυξη άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως τη δεκαετία του 

’80 αλλά έχει προέλθει από την κίνηση για τη διατήρηση-συνετή διαχείριση της 

φύσης και των φυσικών πόρων που αναπτύχθηκε στην Αμερική αλλά και στην 

Ευρώπη στις αρχές του 20ου αιώνα (Παπαδημητρίου, 1998, σελ. 122).   

 Ένα από τα πρώτα δημοσιεύματα που είχε μεγάλη απήχηση όσον αφορά την 

αειφόρο ανάπτυξη είναι το «Παγκόσμια Στρατηγική για την Διατήρηση» (World 

Conservation Strategy, 1980) σύμφωνα με το οποίο η αειφόρος ανάπτυξη   

αναφέρεται στη διαχείριση της βιόσφαιρας με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορεί να 

αποφέρει το μεγαλύτερο όφελος για τις σημερινές γενιές διατηρώντας ταυτόχρονα τις 

δυνατότητές της να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των μελλοντικών 

γενεών.  

Επίσης η αειφόρος διαχείριση έχει τρεις συγκεκριμένους στόχους: 

 τη διατήρηση των βασικών οικολογικών διαδικασιών και των συστημάτων 

υποστήριξης της ζωής (όπως η αναγέννηση και προστασία του εδάφους, η 

ανακύκλωση των θρεπτικών ουσιών και ο καθαρισμός των υδάτων) από τα 

οποία εξαρτάται η επιβίωση και η ανάπτυξη του ανθρώπου. 

τη διατήρηση της γενετικής ποικιλομορφίας (το φάσμα του γενετικού υλικού που 

βρίσκεται στους World Conservation Strategy οργανισμούς του πλανήτη) από την 

οποία εξαρτώνται τα προγράμματα αναπαραγωγής που είναι απαραίτητα για την 

προστασία και τη βελτίωση των καλλιεργούμενων φυτών και των κατοικίδιων ζώων, 

καθώς και η μεγάλη επιστημονική πρόοδος, η τεχνική καινοτομία και η ασφάλεια των 

πολλών τομέων που χρησιμοποιούν τους έμβιους πόρους. 

 τη διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης των ειδών και των οικοσυστημάτων 

(κυρίως ψάρια και άλλα είδη άγριας πανίδας, δάση και βοσκότοποι) που 

υποστηρίζουν εκατομμύρια αγροτικές κοινότητες καθώς και μεγάλες 

βιομηχανίες (World Conservation Strategy, 1980). 

 Το 1991, η συνέχεια της Παγκόσμιας Στρατηγικής για τη Διατήρηση, με τίτλο 

«Φροντίζοντας τη γη: Μια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Caring for the 

Earth: a strategy for sustainable living)»-υπερτόνισε τον κομβικό ρόλο της 
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εκπαίδευσης για την πραγματοποίηση αλλαγών που είναι απαραίτητες για έναν πιο 

αειφόρο τρόπο διαβίωσης, ζητώντας μια μορφή ΠΕ που θα καθιστούσε τους πολίτες 

ικανούς να κατανοήσουν, να εκτιμήσουν και να εφαρμόσουν βιώσιμες πρακτικές. 

Αυτή η μορφή εκπαίδευσης, η οποία στοχεύει στην άμεση βελτίωση και 

αποκατάσταση του περιβάλλοντος, θέτοντας την αειφορία στο κέντρο αυτής και σε 

μακροπρόθεσμη βάση, διαφέρει κατά πολύ από την απολιτική, φυσιολατρική και 

επιστημονική εκπαίδευση που εφαρμόζονταν κατά τις δεκαετίες του ’70 και του ’80 

(Tilbury, 1995).  

 Στα πλαίσια του αναπροσανατολισμού της ΠΕ προς την κατεύθυνση της 

αειφορίας μεταβαίνουμε από μια εκπαίδευση «μεταβιβαστικού» (‘transmissive’) 

τύπου σε μια εκπαίδευση «μετασχηματιστικού» (‘transformative’) χαρακτήρα στο 

κέντρο της οποίας εντοπίζεται η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης (Ζαχαρίου & 

Κατσίκης, 2006). H εκπαίδευση «μεταβιβαστικού» (‘transmissive’) τύπου βασίζεται 

στις παραδοσιακές παιδαγωγικές μεθόδους και στοχεύει στη μετάδοση και την 

επακόλουθη αφομοίωση των προϋπαρχουσών γνώσεων, θεωριών, στρατηγικών και 

μοντέλων (Miller, 2007). Η εκπαίδευση «μετασχηματιστικού» (‘transformative’) 

τύπου θεωρεί ότι το άτομο μπορεί να μάθει  μέσω της σύνδεσης με τον εαυτό του, με 

τους άλλους και με το περιβάλλον (Mezirow, 2000, Mezirow, 1997). Εστιάζει στους 

μαθητές ώστε να βρουν σκοπό και ταυτότητα ενώ παράλληλα να αγωνίζονται για 

σοφία και συμπόνια, μέσα από μια συνεχιζόμενη σχέση μεταξύ του εαυτού τους και 

του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η ανάγκη αυτή για επαναπροσδιορισμό της ΠΕ, είναι 

το αποτέλεσμα που επήλθε με την συνειδητοποίηση ότι τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα είναι πολυδιάστατα και πολυσύνθετα και ότι για την αντιμετώπισή τους 

είναι επιβεβλημένη η ενεργός συμμετοχή και λήψη αποφάσεων των πολιτών και των 

κοινωνιών (Ζαχαρίου & Κατσίκης, 2006).  

 

1.6 Οι πυλώνες/διαστάσεις  της αειφορίας 

Λίγο πριν το τέλος του προηγούμενου αιώνα οι άνθρωποι άρχισαν να 

συνειδητοποιούν πόσο ευάλωτοι είχαν καταστεί κάτω από τις νέες συνθήκες που 

διαμόρφωσαν με τη δράση τους και πως έπρεπε να υπάρξει μια ριζική αλλαγή στη 

νοοτροπία και πρακτική τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιβίωση της ζωής στο 

μέλλον. Έτσι άρχισε η αναζήτηση κάποιου μοντέλου που θα εξασφαλίζει τη 
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βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος, χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις στην 

αναπτυξιακή εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας. Το μοντέλο αυτό χαρακτηρίστηκε 

ως βιώσιμη ή αειφόρος ανάπτυξη, και αποτελεί τη μόνη πολιτική που μπορεί να 

βγάλει την ανθρωπότητα από τα αδιέξοδα της οικολογικής και οικονομικής κρίσης 

που διέρχεται.                                                                                                                            

 Σκοπός της αειφόρου ανάπτυξης είναι η εναρμόνιση του ανθρώπου με το 

περιβάλλον του και η αξιοποίηση, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, των διαθέσιμων 

πόρων ώστε να επιτυγχάνεται διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, 

οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία. Έχει να κάνει με μια ουσιαστική 

αλλαγή προοπτικής σχετικά με τον τρόπο που σχετιζόμαστε με τον κόσμο γύρω μας 

(Strange & Bayley 2008), καθώς και με την υιοθέτηση ενός τύπου δράσης που 

ικανοποιεί τις υλικές ανάγκες μας, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη βιόσφαιρα 

(Bradley & Sanderson 1995). 

 Η Αειφόρος Ανάπτυξη, για να επιτευχθεί απαιτεί μια παγκόσμια επανάσταση 

στον τρόπο σκέψης και δράσης των πολιτών. Απαιτεί την ανάπτυξη σεβασμού, 

κριτικής και συστημικής σκέψης, συμμετοχής και ενδιαφέροντος, την ενστάλαξη 

ηθικών αξιών καθώς και σημαντικών δεξιοτήτων λύσης προβλήματος, αναστοχασμού 

και αξιολόγησης. Απαιτείται επίσης, συνεργασία και συντονισμένες δράσεις σε 

διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με τη συμμετοχή και τη 

συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και των πολιτών (Μητούλα, Αστάρα, 

& Καλδής, 2008) 

 Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης προσδιορίζεται το 1987, από την έκθεση 

Bruntland, ως ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης για το μέλλον, στα πλαίσια του 

οποίου βρίσκονται σε αρμονία το περιβάλλον, η κοινωνία και η οικονομία, 

αποβλέποντας στην επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής. Οι συνιστώσες 

αυτές της αειφόρου ανάπτυξης συνδέονται, αλληλοεξαρτώνται και συνεξετάζονται σε  

συνάρτηση με τη  συνιστώσα του πολιτισμού και της διακυβέρνησης. 
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Εικόνα 2: Οι τρεις πυλώνες της αειφορίας (Πηγή: Σκούλλος, 2004) 

 

 Με λίγα λόγια μπορούμε να πούμε πως η διάσταση του περιβάλλοντος 

αναφέρεται στην περιβαλλοντική ποιότητα, τη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς 

πόρους. Η διάσταση της οικονομίας αναφέρεται στις θέσεις εργασίας και τον 

πλούτο και τέλος, η διάσταση της κοινωνίας αναφέρεται στην υγεία, την 

κοινωνική συνοχή και τις ευκαιρίες για αυταανάπτυξη που προσφέρει η 

εκπαίδευση και η ελευθερία (Kemp & Martens 2007). 

Κάθε μία από τις τρεις αυτές διάστασεις (Εικόνα 2), που ονομάζονται 

«πυλώνες» της αειφορίας, όπως τους αναγνώρισε η Σύνοδος Κορυφής του ΟΗΕ 

το 2005, αποτελούν μια αναγκαία, αλλά όχι από μόνη της επαρκής προϋπόθεση 

για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης (Bansal 2005). Το 1997 στη Διεθνή 

Διάσκεψη της Θεσσαλονίκης σε μια προσπάθεια θεμελίωσης της αειφόρου 

ανάπτυξης, η εκπαίδευση ορίστηκε ως ένας ακόμη πυλώνας πάνω στον οποίο 

στηρίζεται το οικοδόμημα της αειφόρου ανάπτυξης (Εικόνα 3). Η εκπαίδευση 

αυτή δεν αφορά μόνο στο περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα είναι κοινωνικά και 

οικονομικά προσανατολισμένη. Συνεπώς, η εκπαίδευση παίζει έναν ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης.  
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Εικόνα 3: Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης όπως προσεγγίστηκε στη Διάσκεψη της 

Θεσσαλονίκης (1997)   (Πηγή: Σκούλλος, 2004) 

 

Επίσης η πολιτική και ο πολιτισμός είναι μια βασική διάσταση της βιώσιμης 

ανάπτυξης, η οποία επηρεάζει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τριών πυλώνων. Οι 

αξίες, η ποικιλομορφία, η γνώση, οι γλώσσες και οι κοσμοθεωρίες που συνδέονται με 

τον πολιτισμό και την πολιτική επηρεάζουν έντονα τον τρόπο με τον οποίο 

αποφασίζονται τα ζητήματα της αειφόρου ανάπτυξης και, συνεπώς, της προσδίδουν 

τοπική συνάφεια. 

Τα στοιχεία αυτά δρουν στα πλαίσια απόλυτης αλληλεξάρτησης και 

αλληλοσυμπλήρωσης μεταξύ τους και δεν αντιμετωπίζονται ξεχωριστά και με την 

προοπτική μονομερούς προώθησης ειδικότερων στρατηγικών (Τσάλτας 2006). 

Έτσι, για να επιτευχθούν οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης, πρέπει οι πυλώνες 

αυτοί να ικανοποιούνται ταυτόχρονα (Azapagic et al. 2003). «Μπορεί να είμαστε 

σε θέση να αγνοούμε αυτή την αλληλεξάρτηση για μερικά χρόνια ή δεκαετίες, 

αλλά η ιστορία έχει δείξει ότι σύντομα τη ξαναθυμόμαστε με κάποιο είδος 

συναγερμού ή κρίσης» (Strange & Bayley 2008). 

Είναι χρήσιμο οι πυλώνες αυτοί να αντιμετωπίζονται συνολικά από τους 

διάφορους θεσμούς και παράγοντες της διεθνούς πολιτικής σκηνής, προκειμένου 

να συντονίζονται οι στρατηγικές που αποφασίζονται, επειδή οι περισσότερες 

περιβαλλοντικές και όχι μόνο προκλήσεις έχουν διεθνή αίτια, καθώς και διεθνείς 
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και σύνθετες επιπτώσεις (Adebowale, Church, Kairie, Vasylkivsky & Panina 

2004). 

Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά του κάθε πυλώνα 

ξεχωριστά. 

 

1.6.1. Περιβαλλοντικός Πυλώνας 

Σύμφωνα με την UNESCO (2005) ο πυλώνας του Περιβάλλοντος περιλαμβάνει 

στρατηγικές που αφορούν στη διατήρηση των φυσικών πόρων, στην κλιματική 

αλλαγή, στην αγροτική ανάπτυξη, στη βιώσιμη αστικοποίηση, στην πρόληψη των 

καταστροφών. Αναφέρεται στην επίγνωση του περιορισμένου των πόρων, του 

εύθραυστου του φυσικού περιβάλλοντος και των επιπτώσεων που έχουν σε αυτό οι 

αποφάσεις και οι πράξεις των ανθρώπων.   

 Από πολύ παλιά ο άνθρωπος χρησιμοποίησε τα στοιχεία της φύσης, την 

δύναμη του νερού, του ήλιου και του αέρα, γιατί από αυτά εξαρτιόταν η επιβίωση 

του. Με την ραγδαία όμως αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, τη βιομηχανική 

ανάπτυξη, τη μεγάλη συγκέντρωση στα αστικά κέντρα, κ.λπ. οι ανάγκες των 

ανθρώπων για την εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος αυξήθηκαν με πολύ 

γρήγορο ρυθμό. Πολύ πριν να εισαχθεί ο όρος της βιώσιμης ανάπτυξης, είχε 

εκφραστεί η ανησυχία για την ικανότητα της βιόσφαιρας να υποστηρίζει τον ολοένα 

και αυξανόμενο ανθρώπινο πληθυσμό (Haley & Luckert 1995).  

 Το περιβάλλον όμως δεν αποτελεί διακοσµητικό στοιχείο στην αναπτυξιακή 

διαδικασία, αλλά µια ουσιαστική διάσταση της ίδιας της ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, 

δεν πρέπει να τίθεται το δίληµµα: «περιβάλλον ή ανάπτυξη» (UNESCO 1992). 

 Παλαιότερα, είχε θεωρηθεί ότι η οικονοµική ανάπτυξη θα οδηγούσε 

αναπότρεπτα στην ευηµερία της ανθρωπότητας και στη διατήρηση του φυσικού 

περιβάλλοντος από το οποίο εξαρτάται η επιβίωσή της (UNESCO 1995).  

 Οι σοβαρές απειλές για το περιβάλλον και τον άνθρωπο, ως συνέπεια της 

ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη, η καταστροφή του 

στρώματος του όζοντος, η εξάντληση των αλιευτικών και γεωργικών εκτάσεων, 

καθώς και η ευρεία έκθεση σε τοξικές χημικές ουσίες ανέδειξαν την ανάγκη για 

υιοθέτηση όρων βιώσιμης ανάπτυξης (Oskamp 2000). Άρα, θα πρέπει να 

επαναπροσδιοριστεί η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μαζί με την ταυτόχρονη 
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προστασία του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν κίνδυνοι στην 

μελλοντική ανάπτυξη (Πατσιάς, 2012). 

 Η επιδίωξη της περιβαλλοντικής προστασίας ως πυλώνα της αειφορίας 

διασφαλίζει ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες δε θα εξαντλούν τους γήινους πόρους 

του εδάφους, του αέρα και του νερού (Bansal 2005). Οι ενέργειες που διαταράσσουν 

την ισορροπία του περιβάλλοντος θα πρέπει να αποφεύγονται ή να λαμβάνονται 

υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. 

 Για να αναστραφούν οι παραπάνω δυσμενείς συνθήκες, οι άνθρωποι έχουν ως 

όπλο τους την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς συμβάλλουν τα 

μέγιστα στην ικανότητά μας να αναλύουμε τις βιολογικές, χημικές και φυσικές 

διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον (Hilty, Seifert & Treibert 2005). 

 

1.6.2. Οικονομικός Πυλώνας 

Οι στρατηγικές που περιλαμβάνει ο πυλώνας της Οικονομίας αφορούν στη μείωση 

της φτώχειας, στην εταιρική ευθύνη, στην οικονομία της αγοράς, στην 

ευαισθητοποίηση ως προς τα όρια της οικονομικής μεγέθυνσης και στις επιπτώσεις 

στην κοινωνία και στο περιβάλλον και με τη δέσμευση να επαναπροσδιοριστούν τα 

προσωπικά και κοινωνικά επίπεδα κατανάλωσης, σύμφωνα με τις αρχές προστασίας 

του περιβάλλοντος και της κοινωνικής δικαιοσύνης (UNESCO 2005).  

 Ο κύριος στόχος της πολιτικής όλων των χωρών είναι η ανάπτυξη της 

οικονομίας. Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι το πώς θα επιτευχθεί οικονομική 

ανάπτυξη χωρίς καταστροφή του περιβάλλοντος. Η απάντηση που μπορεί να δοθεί σε 

αυτή την περίπτωση είναι βιώσιμη ανάπτυξη (Bailey, 1994). Οι περισσότερες χώρες 

επικεντρώθηκαν στην οικονομική ανάπτυξη και παράβλεψαν τη συνεχόμενη 

υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Να επισημανθεί ότι στην παρούσα 

διπλωματική ο όρος  βιώσιμη ανάπτυξη θα είναι συνώνυμος με τον όρο αειφορική 

ανάπτυξη. 

 Τις περισσότερες φορές η ανάπτυξη γίνεται χωρίς περιβαλλοντικούς κανόνες 

και αυτό έχει ως συνέπεια την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η οποία επηρεάζει 

αρνητικά και την οικονομική ανάπτυξη (Reid, 1999). 

 Η αλλαγή στάσης προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον απαιτεί να επανεξεταστούν τα 

σημαντικότερα στοιχεία της οικονομικής θεωρίας ώστε να λαμβάνει υπόψη τις 

περιβαλλοντικές και κοινωνικές προοπτικές (Harris 2001). Για να επιτευχτεί αυτός ο 
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σκοπός, αναδείχθηκε ένα νέο πεδίο μελέτης, γνωστό ως Οικολογική Οικονομία 

(Ecological Economics), με αντικείμενο «τη συμβατότητα μεταξύ της ανθρώπινης 

οικονομίας και των οικοσυστημάτων σε μακροπρόθεσμη βάση» (Martinez-Alier 

1998, σελ. 22). 

 

1.6.3. Κοινωνικός Πυλώνας 

Ο τρίτος πυλώνας της Κοινωνίας περιλαμβάνει στρατηγικές που σχετίζονται με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την ειρήνη και την ανθρώπινη 

ασφάλεια, την διασφάλιση της υγείας, την καταπολέμηση του ιού του AIDS, την 

διακυβέρνηση, την πολιτιστική πολυμορφία, την διαπολιτισμική κατανόηση 

(UNESCO 2005).  

 Η ανθρωπότητα έχει ανάγκη από μια μορφή ανάπτυξης, που να βελτιώνει 

συνεχώς τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων και να τους εξασφαλίζει μια 

ποιοτική ζωή. Οι έννοιες ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος είναι 

σημαντικό να συνυπάρχουν, γιατί αποτελούν ουσιώδη μέρη μιας ζωτικής 

διαδικασίας, που εξασφαλίζει τη διατήρηση του ανθρώπινου γένους πάνω στη γη 

(Γαλανός & Αλμπάνης, 1999). 

 Σύμφωνα με τον ορισμό του οργανισμού IUCN το 1991, βιώσιμη κοινωνία 

είναι «η κοινωνία που εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης των 

σημερινών ανθρώπων και των απογόνων τους, στηριζόμενη σε ορισμένες βασικές 

αρχές, όπως: σεβασμός και φροντίδα για την κοινότητα, προστασία της ζωτικότητας 

και της βιοποικιλότητας, των μη ανανεώσιμων πόρων, προσαρμογή των ανθρώπινων 

κοινωνιών στα όρια της φέρουσας δυναμικότητας της γης, αλλαγή της στάσης ζωής 

του ανθρώπου και συμμετοχή σε παγκόσμιες συμμαχίες, που προωθούν την βιώσιμη 

διαβίωση». 

 Οι διαστάσεις του περιβάλλοντος και της οικονομίας συνδέονται τόσο στενά 

με την κοινωνική διάσταση της αειφορίας, ώστε θα μπορούσαμε να πούμε πως στη 

βάση της η αειφορία είναι κατεξοχήν κοινωνική, αφού οι άνθρωποι και το 

περιβάλλον δεν υπάρχουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και κάθε αλλαγή στο 

περιβάλλον μπορεί να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων (Braidotti, Charkiewicz, 

Hausler & Wierinca 1994). 

  «Η κοινωνική διάσταση βασίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή. 

Στοχεύει στην προώθηση μιας δημοκρατικής, υγιούς, ασφαλούς και δίκαιης 
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κοινωνίας, που βασίζεται στην κοινωνική ένταξη και τη συνοχή, σέβεται τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και την πολιτισμική ποικιλομορφία, διασφαλίζει την ισότητα 

των ανθρώπων και καταπολεμά κάθε μορφή διάκρισης» (Πούλιος και συν. 2016, σσ. 

16-17). 

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η κοινωνική διάσταση της βιωσιμότητας, ως 

τελικό της στόχο έχει τη διασφάλιση ότι όλα τα μέλη της κοινωνίας θα έχουν ίση 

πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες (Bansal 2005). 

 

1.6.4. Η Πολιτική 

Ο τέταρτος πυλώνας της πολιτικής ή αλλιώς της διακυβέρνησης αφορά στην 

κατανόηση των κοινωνικών θεσμών και του ρόλου τους στην αλλαγή και στην 

ανάπτυξη, καθώς επίσης και των δημοκρατικών και συμμετοχικών συστημάτων που 

επιτρέπουν την επιλογή των κυβερνήσεων, την έκφραση γνώμης, τη διαμόρφωση 

συναινέσεων και την επίλυση τους (UNESCO 2005). Αντιπροσωπεύει κυβερνητικά 

συστήματα που δεν βασίζονται στην εξουσία και σε κυρώσεις των κυβερνήσεων, 

αλλά είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ της κυβέρνησης και μεταξύ 

των ενδιαφερομένων. Η διακυβέρνηση αντιπροσωπεύει μια μετατόπιση της 

ευθύνης, από το κράτος  προς τους πολίτες (Van Huijstee et al, 2007). 

Αντιπροσωπεύει την ιδέα ότι οι ενδιαφερόμενοι και οι πολίτες έχουν φωνή στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στις πολιτικές επιλογές και καταλήγει πάντοτε 

σε μια κατανομή της εξουσίας και της ευθύνης μεταξύ του κυβερνούμενου και της 

κυβέρνησης (O'Faircheallaigh, 2010).  

 Οι σύγχρονες κοινωνίες αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα όπως είναι 

περιβαλλοντικά ζητήματα (ρύπανση αέρα, στεριάς και υδάτων, εξάντληση φυσικών 

πόρων, κλιματική αλλαγή, εξαφάνιση ειδών, κ.α..), αλλά και σοβαρά κοινωνικά και 

πολιτικά προβλήματα όπως η φτώχεια, η ανεργία, η εγκληματικότητα, οι πόλεμοι 

κ.ά. Η μετατόπιση προς τη διακυβέρνηση μπορεί να εξηγηθεί από τον πολύπλοκο 

χαρακτήρα των προβλημάτων αειφορίας και από τον αριθμό των ενδιαφερομένων 

που εμπλέκονται στη διαδικασία μετάβασης στη βιωσιμότητα (Bishop & Davis, 

2002).  
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1.7 Δεκαετία εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη 

Η σημασία της εκπαίδευσης για την αειφορία αναγνωρίστηκε το Δεκέμβριο του 2002, 

όταν η γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στα πλαίσια της υλοποίησης των 

αποφάσεων της Διεθνούς Διάσκεψης για την Αειφόρο Ανάπτυξη που 

πραγματοποιήθηκε το 2002 στο Γιοχάνεσμπουργκ,  ενέκρινε ψήφισμα που 

ανακήρυττε τη δεκαετία από το 2005 έως το 2014 ως «Δεκαετία της Εκπαίδευσης για 

την Αειφόρο Ανάπτυξη» (Scoullos 2010). Η Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την 

αειφόρο ανάπτυξη ξεκινά επισήμως το Μάρτιο του 2005, σηματοδοτώντας μια νέα 

εποχή στην πορεία της ΕΑΑ. Ο βασικός σκοπός της είναι «να ενσωματώσει τις αξίες 

της αειφόρου ανάπτυξης σε όλες τις μορφές μάθησης, ώστε να ενθαρρύνει αλλαγές 

στη συμπεριφορά προς την κατεύθυνση μιας περισσότερο αειφόρου και δίκαιης 

κοινωνίας για όλους» (UNESCO 2005). 

 Ο όρος αειφόρος ανάπτυξη καθιερώθηκε ως βασικός πυρήνας αλλαγών μιας 

παιδαγωγικής για το περιβάλλον, αλλά και μιας στρατηγικής για εκπαιδευτικές 

μεταρρυθμίσεις. Για να γίνουν όμως αποδεκτές οι οποιεσδήποτε εννοιολογικές και 

μεθοδολογικές αλλαγές στους εκπαιδευόμενους, θα χρειαζόταν η εξοικείωση των 

εκπαιδευτικών με το καινούριο πλαίσιο της ΠΕ που, ενδεχομένως, έφερνε η 

φιλοσοφία της αειφορίας  (Kysilka, 1998). Επομένως για να εισαχθούν και να 

εφαρμοστούν οι καινοτομίες στην εκπαίδευση, θα ήταν αναγκαία η ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών για το πεδίο των εννοιολογικών αλλαγών που φέρνει η έννοια της 

αειφορίας ή βιωσιμότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία (Rauch & Steiner, 2005). 

 Στα πλαίσια της δεκαετίας προωθήθηκε η ενσωμάτωσή της ΕΑΑ στα 

εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών που δεσμεύτηκαν να την υλοποιήσουν, ώστε 

μέσα από την επίτευξη των στόχων της να επέλθει η αλλαγή που επιδιώκεται. Για την 

υλοποίηση των στόχων της ΑΑ και της ΕΑΑ απαιτούνται αλλαγές και 

μεταρρυθμίσεις στις δομές των συστημάτων εκπαίδευσης  (UNESCO 2005). 

 H επίσημη έναρξη για τη Δεκαετία για την ΕΑΑ στη Μεσόγειο, έγινε στην 

Αθήνα, στο "Διεθνές Συνέδριο για την Επίσημη Έναρξη για την Δεκαετία του ΟΗΕ 

για την ΕΑΑ στη Μεσόγειο", το Νοέμβριο του 2005 (UNEP/MAP, 2001). Στο 

Συνέδριο  αυτό τέθηκε ένας σημαντικός αριθμός θεμάτων που αφορούσαν στην 

εφαρμογή της ΕΑΑ, όπως η ευθύνη και ο ρόλος των σχολικών συστημάτων, η 

ανάγκη για αποτελεσματικές συνεργασίες, ο ρόλος της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην 

προώθηση της ΕΑΑ, οι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες που πρέπει να 
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λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίησή της, ο ρόλος της 

κοινωνίας, των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα και οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν ακόμα οι χώρες στην προώθηση της ΕΑΑ. 

 Το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας ανταποκρίθηκε στις ανάγκες αυτές που 

αναδείχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της ΕΑΑ και για να συμβαδίσει με 

τους στόχους της UNESCO, διαμόρφωσε δράσεις για την δεκαετία 2005-2014, οι 

οποίες στόχευαν στο να καλλιεργήσουν στους μαθητές στάσεις που χαρακτηρίζουν 

τον ενεργό πολίτη και ταυτόχρονα προωθούσαν το άνοιγμα του σχολείου στην 

κοινωνία, μέσω της από κοινού υλοποίησης δράσεων με κοινωνικούς φορείς, με 

στόχο την αειφόρο εξέλιξη του πλανήτη μας. 

 

Οι στόχοι που υλοποιούνται μέσα από αυτές τις δράσεις είναι : 

1. η διεύρυνση των ορίων της γνώσης και της ενεργητικότητας των μαθητών σχετικά 

με το πώς ένας κόσμος με ισορροπία για τους ανθρώπους και τα υπόλοιπα είδη είναι 

εφικτός. 

 2. η ενθάρρυνση των μαθητών ως προς την δημιουργική επίλυση των ποικίλων 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

 3. η ανάπτυξη στους μαθητές δεξιοτήτων κριτικής σκέψης έτσι ώστε να 

οικοδομήσουν ένα πλαίσιο αρχών και αξιών για τις ανθρώπινες δραστηριότητες, το 

περιβάλλον και την ανάπτυξη.  

 Τα σχολικά έτη της Δεκαετίας 2005-2014, όπως είχαν οριστεί από την 

UNESCO ως η Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, 

χαρακτηρίστηκαν με θεματικό περιεχόμενο ως εξής:      

 2006 Νερό – Γαλάζιος Πλανήτης  

 2007 Καταναλωτισμός & Περιβάλλον  

 2008 Δάσος – Πράσινος Πλανήτης  

 2009 Γεωργία, Διατροφή & Ποιότητα Ζωής  

 2010 Ενέργεια- Ανανεώσιμες Πηγές & Τοπικές Κοινωνίες  

 2011 Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα  

 2012 Υγεία & Παραγωγικές Διαδικασίες  

 2013 Ανθρωπογενές Περιβάλλον & Αειφόρος Διαχείριση  

 2014 Ενεργοί Πολίτες 
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 Στο πλαίσιο αυτό, τα σχολικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

ενθαρρύνονται να εργαστούν πάνω σε γνωστικές περιοχές σχετικές με το Θεματικό 

Έτος και ταυτόχρονα, να καταλήγουν μέσα από διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων, 

θεωρητικές και βιωματικές προσεγγίσεις σε προτεινόμενες πρωτοβουλίες και δράσεις 

της μαθητικής κοινότητας, με πολλαπλασιαστική δυνατότητα για την τοπική κοινωνία 

ή την πολιτεία. 

Θεσμοθετείται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.: 

- η «Εβδομάδα Περιβάλλοντος», η οποία στοχεύει, αφενός να τονώσει το 

ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά ζητήματα, αφετέρου να χρησιμοποιήσει τη 

σχολική ομάδα και το έργο της ως μοχλό διάδοσης των προβληματισμών για 

το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον στην κοινωνία των ενηλίκων. 

Επίσης στοχεύει να τονώσει και το αυτοσυναίσθημα και την αίσθηση 

δημιουργικότητας των μαθητών, επιβραβεύοντας τις καλές προσπάθειες που 

δημιουργούν το γνωστικό και συναισθηματικό έδαφος για τη δημιουργία 

ενεργών πολιτών. 

- Οι  «Περιβαλλοντικές τάξεις –Καλλιστώ», όπου 20.000 μαθητές, σε ετήσια 

βάση, θα επισκέπτονται τόπους με έντονο οικολογικό ενδιαφέρον και μέσα 

από οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα προσεγγίζουν με 

βιωματικό τρόπο περιβαλλοντικά και πολιτιστικά στοιχεία. 

- Η έκδοση Περιοδικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, του οποίου κύριος 

στόχος ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας ανάμεσα στους μαθητές 

και η διάχυση σκέψεων και προβληματισμών σχετικά με τα περιβαλλοντικά 

και κοινωνικά θέματα της καθημερινότητάς.  

- Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου των Κέντρων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και η εμπλοκή τους στην τοπική ανάπτυξη, με την 

ολοκλήρωση του δικτύου των Κ.Π.Ε. και την υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο 

δραστηριοτήτων με αειφορικό χαρακτήρα, επιδιώκοντας έναν ενεργότερο 

ρόλο στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. 

Τέλος με άξονα τον εκπαιδευτικό, το Υπουργείο Παιδείας προγραμμάτισε: 

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε επιστημονικά και παιδαγωγικά θέματα που 

σχετίζονται με τους στόχους της δεκαετίας. 



39 

 

- Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, όπου ο εκπαιδευτικός θα βρίσκει 

επιστημονική πληροφόρηση, διδακτικά και παιδαγωγικά εργαλεία, φύλλα 

εργασίας και υλικά για περιβαλλοντικά πειράματα ή εφαρμογές.  

- Αναφορικά με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τέθηκε ως  στόχος η ίδρυση και 

λειτουργία και άλλων περιβαλλοντικών Τμημάτων και αντιστοίχων 

μεταπτυχιακών τα οποία θα δημιουργήσουν εξειδικευμένους επιστήμονες στα 

θέματα της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης. (Σωτηράκου 2005) 

 

1.8 Στόχοι για την Αειφόρο ανάπτυξη (ΣΑΑ) και εκπαίδευση  

 Στο επίκεντρο της Ατζέντας για την Αειφόρο Ανάπτυξη του 2030, που υιοθετήθηκε 

από όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015 και παρέχει κοινό σχέδιο για 

την ειρήνη και την ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη, είναι οι 17 Στόχοι για 

την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΣΑΑ), οι οποίοι αποτελούν επείγουσα έκκληση για δράση 

όλων των χωρών - αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων - σε μια παγκόσμια εταιρική 

σχέση.  

 Οι στόχοι αυτοί, οι οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω, αναγνωρίζουν ότι ο 

τερματισμός της φτώχειας και των άλλων στερήσεων πρέπει να συμβαδίζουν με 

στρατηγικές που βελτιώνουν την υγεία και την εκπαίδευση, μειώνουν την ανισότητα 

και ενθαρρύνουν την οικονομική ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα την 

αλλαγή του κλίματος και εργάζονται για τη διατήρηση των ωκεανών και των δασών 

μας. (United Nations 2017) 

 

 

Παρά το γεγονός ότι το παγκόσμιο ποσοστό φτώχειας έχει 

μειωθεί κατά το ήμισυ από το 1990, απαιτούνται ακόμα 

εντατικές προσπάθειες για την αύξηση των εισοδημάτων, την 

άμβλυνση των ανισοτήτων και την ενίσχυση των ατόμων που 

εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, ιδίως 

στην υποσαχάρια Αφρική. Επομένως τα συστήματα κοινωνικής προστασίας είναι 

θεμελιώδη για την πρόληψη και τη μείωση της φτώχειας και της ανισότητας σε όλα 

τα στάδια της ζωής των ανθρώπων. 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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Στόχοι:  

1.1 Έως το 2030, εξάλειψη της ακραίας φτώχειας για όλους τους ανθρώπους 

παντού,  η οποία μετράται, επί του παρόντος, με βάση τους ανθρώπους που ζουν με 

λιγότερα από 1,25 δολάρια την ημέρα. 

1.2 Έως το 2030, μείωση, τουλάχιστον κατά το ήμισυ, της αναλογίας ανδρών, 

γυναικών και παιδιών όλων των ηλικιών που ζουν κάτω από όλες τις διαστάσεις της 

φτώχειας, σύμφωνα με τους εκάστοτε εθνικούς ορισμούς. 

1.3 Εφαρμογή κατάλληλων εθνικών συστημάτων και μέτρων κοινωνικής 

προστασίας για όλους, συμπεριλαμβανομένων των κατώτατων ορίων κοινωνικής 

προστασίας, και επίτευξη, έως το 2030, ουσιαστικής κάλυψης των φτωχών και των 

ευάλωτων. 

1.4 Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες, ιδίως οι φτωχοί 

και ευάλωτοι, έχουν ίσα δικαιώματα πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους καθώς και 

πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, στην ιδιοκτησία και στον έλεγχο της γης, όπως και 

σε άλλες μορφές ιδιοκτησίας, στην κληρονομιά, στους φυσικούς πόρους, στις 

κατάλληλες νέες τεχνολογίες, στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων των μικροχρηματοδοτήσεων.  

1.5  Έως το 2030, οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των φτωχών και εκείνων που 

βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, μείωση της έκθεσης και της ευπάθειάς τους 

έναντι ακραίων φαινομένων που σχετίζονται με το κλίμα και άλλων οικονομικών, 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών πιέσεων και καταστροφών. 

1.α Διασφάλιση σημαντικής κινητοποίησης πόρων από διάφορες πηγές, μέσω της 

ενισχυμένης αναπτυξιακής συνεργασίας, έτσι ώστε να παραχθούν επαρκή και 

προβλέψιμα μέσα για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες, 

και να εφαρμοστούν προγράμματα και πολιτικές που θα δώσουν τέλος σε όλες τις 

μορφές της φτώχειας. 

1.β Δημιουργία σταθερών πολιτικών πλαισίων σε εθνικό, περιφερειακό και 

διεθνές επίπεδο, τα οποία βασίζονται σε αναπτυξιακές στρατηγικές υπέρ των φτωχών 

και ευαίσθητες σε θέματα ισότητας των φύλων, για τη στήριξη της επιτάχυνσης των 

επενδύσεων σε δράσεις εξάλειψης της φτώχειας. 
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Από το 2000 και μετά έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την 

καταπολέμηση της πείνας και του υποσιτισμού. Ωστόσο, για 

την εξάλειψη τους απαιτούνται συνεχείς και επιστάμενες 

προσπάθειες, ιδίως στην Ασία και την Αφρική. Μια λύση στην 

αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η αύξηση των 

επενδύσεων στη γεωργία συμπεριλαμβανομένων των κρατικών δαπανών και των 

ενισχύσεων προκειμένου να  αυξηθεί η παραγωγική ικανότητα καθώς και στη 

δασοπονία και στην αλιεία. . Επίσης μια ακόμα πτυχή αυτής της προσπάθειας είναι η 

διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας των φυτών και των ζώων η οποία είναι 

ζωτικής σημασίας για τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων. 

 

Στόχοι: 

 2.1 Έως το 2030, τερματισμός της πείνας και διασφάλιση της πρόσβασης όλων 

των ανθρώπων, ιδίως των φτωχών και των ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτες 

καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, σε ασφαλή, θρεπτική και επαρκή 

τροφή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  

2.2 Έως το 2030, τερματισμός όλων των μορφών κακής διατροφής, 

επιτυγχάνοντας, έως το 2025, τους διεθνώς συμφωνηθέντες στόχους για την καχεξία 

και την εξασθένηση των παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε ετών, καθώς και 

αντιμετώπιση των διατροφικών αναγκών των έφηβων κοριτσιών, των εγκύων, των 

γυναικών που θηλάζουν και των ηλικιωμένων ανθρώπων.  

2.3 Έως το 2030, διπλασιασμός της αγροτικής παραγωγικότητας και των 

εισοδημάτων των μικροπαραγωγών τροφίμων, ιδίως των γυναικών, των αυτόχθονων 

λαών, των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, των βοσκών και των ψαράδων, μέσω της 

ασφαλούς και ισότιμης πρόσβασης στη γη, άλλων παραγωγικών πόρων και εισροών, 

της γνώσης, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και  αγορών και ευκαιριών 

για προστιθέμενη αξία και μη αγροτική απασχόληση.  

2.4 Έως το 2030, διασφάλιση της χρήσης βιώσιμων συστημάτων παραγωγής 

τροφίμων και της εφαρμογής ανθεκτικών γεωργικών πρακτικών που αυξάνουν την 

παραγωγικότητα και την παραγωγή, που συμβάλλουν στη διατήρηση των 

οικοσυστημάτων, που ενισχύουν την ικανότητα προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή, στα ακραία καιρικά φαινόμενα, στην ξηρασία, στις πλημμύρες και άλλες 

καταστροφές, και που βελτιώνουν σταδιακά την ποιότητα της γης και του εδάφους. 
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2.5 Έως το 2020, διατήρηση της γενετικής ποικιλίας των σπόρων, των 

καλλιεργούμενων φυτών, των εκτρεφόμενων και των οικόσιτων ζώων  και των 

συγγενικών τους άγριων ειδών, μέσω της σωστής διαχείρισης, της χρήσης 

διαφοροποιημένων σπόρων και της συνδρομής τραπεζών σπόρων σε εθνικό, 

περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και προαγωγή της πρόσβασης στη 

δίκαιη και ισότιμη κατανομή των ωφελημάτων που προκύπτουν από τη χρήση των 

γενετικών πόρων και της συναφούς παραδοσιακής γνώσης, με βάση τα διεθνώς 

συμφωνηθέντα. 

2.α Αύξηση των επενδύσεων, μέσω της ενισχυμένης διεθνούς συνεργασίας, στις 

υποδομές της υπαίθρου, στην αγροτική έρευνα και στις υπηρεσίες γεωργικών 

εφαρμογών, στην τεχνολογική ανάπτυξη και στις τράπεζες φυτικών και ζωικών 

γονιδίων, έτσι ώστε να ενισχυθεί η αγροτική παραγωγική ικανότητα στις 

αναπτυσσόμενες, και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. 

2.β Διόρθωση και αποτροπή εμπορικών περιορισμών και στρεβλώσεων στις 

παγκόσμιες γεωργικές αγορές, μέσω της παράλληλης εξάλειψης όλων των μορφών 

εξαγωγικών γεωργικών επιδοτήσεων και όλων των εξαγωγικών μέτρων με ισοδύναμο 

αποτέλεσμα, σύμφωνα με την εντολή του Αναπτυξιακού Γύρου της Ντόχα. 

2.γ Υιοθέτηση μέτρων που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των αγορών 

των βασικών προϊόντων διατροφής και των παραγώγων τους και διευκολύνουν την 

έγκαιρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τις αγορές, συμπεριλαμβανομένων 

των πληροφοριών που σχετίζονται με τα αποθέματα τροφίμων, προκειμένου να 

διευκολυνθεί ο περιορισμός της ακραίας αστάθειας των τιμών. 

 

 

Από το 2000 έχουν σημειωθεί εντυπωσιακές εξελίξεις στον 

τομέα της υγείας αλλά για την επίτευξη των στόχων έως το 

2030 πρέπει να επιταχυνθεί η πρόοδος ιδίως στις περιοχές που 

αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η πρόληψη της 

ακούσιας εγκυμοσύνης και η ελάττωση τεκνοποίησης των 

εφήβων μέσω της καθολικής πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική 

υγειονομική περίθαλψη είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία και την ευημερία των 

γυναικών, των παιδιών και των εφήβων. Ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για 

τις μολυσματικές ασθένειες και τη θνησιμότητα είναι η έλλειψη ασφαλών υπηρεσιών 
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υγιεινής (WASH), ενώ επηρεάζονται δυσανάλογα η υποσαχάρια Αφρική και η 

Κεντρική / Νότια Ασία. 

 

Στόχοι: 

3.1 Έως το 2030, μείωση του ποσοστού της παγκόσμιας μητρικής θνησιμότητας 

σε λιγότερους από 70 θανάτους ανά 100.000 γεννήσεις. 

3.2 Έως το 2030, τερματισμός των αποτρέψιμων θανάτων νεογνών και παιδιών 

ηλικίας κάτω των πέντε ετών,  με στόχο όλες οι χώρες να μειώσουν τη νεογνική 

θνησιμότητα στους  12 θανάτους ανά 1,000 γεννήσεις και την παιδική, κάτω των 

πέντε ετών, θνησιμότητα  στους 25 θανάτους ανά 1,000  γεννήσεις.  

3.3 Έως το 2030, τερματισμός των επιδημιών του AIDS, της φυματίωσης, της 

ελονοσίας και άλλων παραμελημένων τροπικών ασθενειών, και καταπολέμηση της 

ηπατίτιδας, των ασθενειών που μεταδίδονται μέσω του νερού καθώς και άλλων 

μεταδοτικών ασθενειών. 

3.4 ‘Έως το 2030, μείωση κατά το ένα τρίτο της πρόωρης θνησιμότητας από μη-

μεταδοτικές ασθένειες μέσω της πρόληψης και της θεραπείας, και προώθηση της 

ψυχικής υγείας και ευημερίας. 

3.5 Ενίσχυση της πρόληψης και της θεραπείας της κατάχρησης ουσιών, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και της επιβλαβούς 

κατανάλωσης αλκοόλ. 

3.6 Έως το 2020, μείωση του αριθμού των παγκόσμιων θανάτων και 

τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα. 

3.7  Έως το 2030, διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στη σεξουαλική και 

αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού 

προγραμματισμού, της ενημέρωσης και  εκπαίδευσης, και της ενσωμάτωσης της 

αναπαραγωγικής υγείας σε εθνικές στρατηγικές και προγράμματα.  

3.8 Επίτευξη καθολικής υγειονομικής κάλυψης, συμπεριλαμβανομένης της 

προστασίας των οικονομικών κινδύνων, πρόσβαση σε βασικές ποιοτικές υπηρεσίες 

υγείας, καθώς και πρόσβαση όλων σε ασφαλή, αποτελεσματικά, ποιοτικά και προσιτά 

βασικά φάρμακα και εμβόλια.  

3.9 Έως το 2030, διασφάλιση της ουσιαστικής μείωσης του αριθμού των θανάτων 

και των ασθενειών που οφείλονται σε επικίνδυνες χημικές ουσίες καθώς και στη 

ρύπανση και τη μόλυνση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους.  
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3.α Ενίσχυση της εφαρμογής της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού σε όλες τις χώρες, ως ενδείκνυται. 

3.β Υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης εμβολίων και φαρμάκων για 

μεταδοτικές και μη ασθένειες, οι οποίες επηρεάζουν κυρίως τις αναπτυσσόμενες 

χώρες, και παροχή πρόσβασης σε προσιτά βασικά φάρμακα και εμβόλια, σύμφωνα με 

τη Δήλωση της Ντόχα σχετικά με τη Συμφωνία TRIPS και τη Δημόσια Υγεία, η 

οποία επιβεβαιώνει το δικαίωμα των αναπτυσσόμενων χωρών να κάνουν πλήρη 

χρήση των διατάξεων της Συμφωνίας για τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

στον Τομέα του Εμπορίου (TRIPS) αναφορικά με τις ευελιξίες που παρέχονται για 

την προστασία της δημόσιας υγείας, και ιδίως για την πρόσβαση όλων σε 

φαρμακευτική αγωγή.  

3.γ Ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης για την υγεία και των προσλήψεων, 

ανάπτυξη, εκπαίδευση και διατήρηση του υγειονομικού δυναμικού των 

αναπτυσσόμενων χωρών, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις λιγότερο ανεπτυγμένες 

χώρες και στα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη. 

3.δ Ενίσχυση της ικανότητας όλων των χωρών, και ιδίως των αναπτυσσόμενων, 

για την έγκαιρη προειδοποίηση, τη μείωση και τη διαχείριση των εθνικών και 

παγκόσμιων κινδύνων για την υγεία. 

 

 

Η επίτευξη ανοικτής και ισότιμης ποιοτικής εκπαίδευσης για 

όλους θα απαιτήσει αυξημένες προσπάθειες, ιδίως στην 

υποσαχάρια Αφρική και τη Νότια Ασία καθώς και στους 

ευάλωτους πληθυσμούς (άτομα με αναπηρίες, αυτόχθονες, 

παιδιά προσφύγων και φτωχά παιδιά αγροτικών περιοχών). 

 

Στόχοι: 

4.1 Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλα τα κορίτσια και αγόρια θα ολοκληρώνουν 

μία ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που 

οδηγεί σε  αντίστοιχα και τελεσφόρα μαθησιακά αποτελέσματα.  

4.2 Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλα τα κορίτσια και αγόρια θα έχουν πρόσβαση 

σε ποιοτική προσχολική ανάπτυξη, φροντίδα και εκπαίδευση, έτσι ώστε να είναι 

έτοιμα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
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4.3 Έως το 2030, διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης για όλες τις γυναίκες και 

τους άνδρες σε προσιτή και ποιοτική τεχνική, επαγγελματική και τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων και των πανεπιστημίων. 

4.4 Έως το 2030, ουσιαστική αύξηση του αριθμού των νέων και των ενηλίκων οι 

οποίοι έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και 

επαγγελματικών δεξιοτήτων, για απασχόληση, αξιοπρεπή εργασία και 

επιχειρηματικότητα.  

4.5 Έως το 2030, εξάλειψη των διακρίσεων με βάση το φύλο στην εκπαίδευση και 

διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της 

επαγγελματικής κατάρτισης, για τους ευάλωτους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων 

με αναπηρίες, των αυτόχθονων πληθυσμών και των παιδιών που βρίσκονται σε 

ευάλωτη κατάσταση. 

4.6 Έως το 2030, διασφάλιση ότι η νεολαία στο σύνολό της καθώς και ένα 

σημαντικό ποσοστό ενηλίκων, τόσο ανδρών όσο και γυναικών, θα πετύχουν τον 

γραμματισμό και τον αριθμητισμό. 

4.7 Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τη 

γνώση και θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προάγουν τη 

βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω, μεταξύ άλλων, της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

και τον βιώσιμο τρόπο ζωής, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, της 

προαγωγής της κουλτούρας της ειρήνης και της μη-βίας, της ταυτότητας του 

παγκόσμιου πολίτη, καθώς και μέσω της αναγνώρισης της πολιτιστικής 

ποικιλομορφίας και της συμβολής του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη.  

4.α Οικοδόμηση και αναβάθμιση εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων οι οποίες 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών και των ατόμων με αναπηρίες, 

λαμβάνοντας υπόψη το θέμα του φύλου, και παροχή ασφαλών, ειρηνικών, 

συμμετοχικών και αποδοτικών μαθησιακών περιβαλλόντων για όλους. 

4.β Έως το 2020, ουσιαστική επέκταση, σε παγκόσμιο επίπεδο, του αριθμού των 

διαθέσιμων υποτροφιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες, στα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη και στις αφρικανικές 

χώρες, έτσι ώστε να προωθηθούν οι εγγραφές στην ανώτατη εκπαίδευση, 

συμπεριλαμβανομένων της επαγγελματικής κατάρτισης, των τεχνολογιών της 

πληροφορίας και  επικοινωνίας, καθώς και τεχνικών, μηχανολογικών και 

επιστημονικών προγραμμάτων, στις ανεπτυγμένες και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες.  
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4.γ Έως το 2030, ουσιαστική αύξηση της προσφοράς καταρτισμένων δασκάλων, 

μέσω, μεταξύ άλλων, της διεθνούς συνεργασίας για την κατάρτιση του διδακτικού 

προσωπικού στις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες 

και τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη. 

 

 

Η επίτευξη της ισότητας των φύλων και η ενδυνάμωση των 

γυναικών και των κοριτσιών θα απαιτήσει πιο έντονες 

προσπάθειες για την αντιμετώπιση των βαθιά ριζωμένων 

διακρίσεων λόγω φύλου που συχνά προκύπτουν από τις 

πατριαρχικές συμπεριφορές και τους κοινωνικούς κανόνες. 

 

Στόχοι: 

5.1 Τερματισμός κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών και κοριτσιών, 

οπουδήποτε. 

5.2 Εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά όλων των γυναικών και κοριτσιών, 

τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια ζωή, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας 

ανθρώπων καθώς και της σεξουαλικής και κάθε άλλου είδους εκμετάλλευσης. 

5.3 Εξάλειψη όλων των  επιβλαβών πρακτικών, όπως ο παιδικός, πρόωρος και 

καταναγκαστικός γάμος καθώς και ο ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών 

οργάνων. 

5.4 Αναγνώριση και εκτίμηση της μη αμειβόμενης φροντίδας και οικιακής 

εργασίας, μέσω της παροχής δημόσιων υπηρεσιών, υποδομών και πολιτικών 

κοινωνικής προστασίας, και της προαγωγής της κοινής ευθύνης μέσα σε ένα 

νοικοκυριό και στην οικογένεια, ανάλογα με τις εκάστοτε εθνικές ιδιαιτερότητες.   

5.5 Διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής καθώς και των 

ισότιμων ευκαιριών ανάληψης ηγετικού ρόλου των γυναικών σε όλα τα επίπεδα 

λήψης αποφάσεων στην πολιτική, οικονομική και δημόσια ζωή. 

5.6 Διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική 

υγεία καθώς και διασφάλιση των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, όπως έχει 

συμφωνηθεί με βάση το Πρόγραμμα Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον 

Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, και τα έγγραφα 

που προέκυψαν από τις διασκέψεις αναθεώρησης. 
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5.α Δρομολόγηση μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα παράσχουν στις γυναίκες ίσα 

δικαιώματα ως προς τους οικονομικούς πόρους, καθώς και πρόσβαση στην 

ιδιοκτησία, στον έλεγχο της γης και άλλων μορφών ιδιοκτησίας, στις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, στις κληρονομιές και στους φυσικούς πόρους, 

σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία. 

5.β Ενίσχυση της χρήσης της τεχνολογίας γενικής εφαρμογής, και ιδίως της 

τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών, προωθώντας έτσι την 

ενδυνάμωση  των γυναικών. 

5.γ Υιοθέτηση και ενίσχυση ορθών πολιτικών και εφαρμόσιμων νομοθεσιών που 

αποβλέπουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων και τη χειραφέτηση των 

γυναικών και των κοριτσιών σε όλα τα επίπεδα. 

 

 

Η πρόσβαση σε ασφαλές νερό και αποχέτευση και η 

ορθολογική διαχείριση των οικοσυστημάτων γλυκού νερού 

είναι απαραίτητα για την ανθρώπινη υγεία, την περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα και την οικονομική ευημερία. 

 

Στόχοι: 

6.1 ‘Έως το 2030, επίτευξη καθολικής και ισότιμης πρόσβασης σε ασφαλές και 

προσιτό πόσιμο νερό για όλους.  

6.2 Έως το 2030, επίτευξη επαρκούς και ισότιμης πρόσβασης σε 

εγκαταστάσεις/συστήματα υγιεινής για όλους, βάζοντας τέλος στην «ανοιχτή 

αφόδευση», δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των γυναικών και των 

κοριτσιών καθώς και εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις. 

6.3 Έως το 2030, βελτίωση της ποιότητας του νερού, μέσω της μείωσης της 

ρύπανσης, της εξάλειψης των απορρίψεων, της ελαχιστοποίησης της απελευθέρωσης 

επικίνδυνων χημικών και υλικών, της μείωσης, κατά το ήμισυ, του ποσοστού των 

ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων, καθώς και της σημαντικής αύξησης της 

ανακύκλωσης και της ασφαλούς επαναχρησιμοποίησης του νερού σε παγκόσμιο 

επίπεδο. 

6.4 Έως το 2030, ουσιαστική αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του ύδατος 

σε όλους τους τομείς και διασφάλιση της βιώσιμης άντλησης και προμήθειας πόσιμου 
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νερού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία και να μειωθεί σημαντικά ο 

αριθμός των ανθρώπων που πλήττονται από την έλλειψη νερού. 

6.5 Έως το 2030, εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών 

πόρων, σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου μέσω της διασυνοριακής 

συνεργασίας, ως ενδείκνυται.  

 

6.6 Έως το 2020, προστασία και αποκατάσταση των υδατικών οικοσυστημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των βουνών, των δασών, των υδροβιότοπων, των ποταμών, 

των υδροφόρων οριζόντων και των λιμνών. 

6.α  Έως το 2030, επέκταση της διεθνούς συνεργασίας και υποστήριξη της 

οικοδόμησης-ικανοτήτων των αναπτυσσόμενων χωρών σε δραστηριότητες και 

προγράμματα που σχετίζονται με το νερό και την υγιεινή, όπως τη συλλογή υδάτων, 

την αφαλάτωση, την αποδοτικότητα χρήσης των υδατικών πόρων, την επεξεργασία 

υγρών αποβλήτων, και τις τεχνολογίες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης 

ύδατος. 

6.β  Στήριξη και ενδυνάμωση της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων στη 

βελτίωση της διαχείρισης του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής. 

 

 

Η πρόοδος σε κάθε τομέα της βιώσιμης ενέργειας δεν επαρκεί 

για την πρόσβαση σε ενέργεια για όλους και για την επίτευξη 

των στόχων για την ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή 

απόδοση. Σημαντικές βελτιώσεις θα απαιτήσουν υψηλότερα 

επίπεδα χρηματοδότησης και αυστηρότερες πολιτικές 

δεσμεύσεις. 

 

Στόχοι: 

7.1  Έως το 2030, διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε προσιτές, αξιόπιστες 

και σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας. 

7.2 Έως το 2030, σημαντική αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα. 

7.3 Έως το 2030, διπλασιασμός του παγκόσμιου ποσοστού βελτίωσης της 

ενεργειακής αποδοτικότητας. 
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7.α Έως το 2030, ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας ώστε να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση στην έρευνα και τη τεχνολογία καθαρής ενέργειας –συμπεριλαμβανομένων 

των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και των 

προηγμένων και καθαρών τεχνολογιών ορυκτών καυσίμων – και να προωθηθούν οι 

επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές και τεχνολογίες καθαρής ενέργειας.  

7.β Έως το 2030, επέκταση των υποδομών και αναβάθμιση της τεχνολογίας για 

την παροχή σύγχρονων και βιώσιμων υπηρεσιών ενέργειας για όλους στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, στα  μικρά 

αναπτυσσόμενα νησιωτικά καθώς και στα περίκλειστα αναπτυσσόμενα κράτη, 

σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα στήριξής τους. 

 

 

Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, η μείωση του 

ποσοστού ανεργίας, ιδίως για τους νέους, και η βελτίωση της 

πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αποτελούν 

ουσιαστικές συνιστώσες της διατηρήσιμης και χωρίς 

αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης. 

 

Στόχοι: 

8.1  Διατήρηση της κατά κεφαλήν οικονομικής ανάπτυξης με βάση τις εθνικές 

περιστάσεις, και ιδίως όσον αφορά τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες διατήρηση 

τουλάχιστον του 7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ετησίως. 

8.2 Επίτευξη υψηλότερων επιπέδων οικονομικής παραγωγικότητας, μέσω της 

διαφοροποίησης, της τεχνολογικής αναβάθμισης και καινοτομίας, στρέφοντας την 

προσοχή σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης εργασίας. 

8.3 Προώθηση πολιτικών προσανατολισμένων στην ανάπτυξη, οι οποίες 

στηρίζουν τις παραγωγικές δραστηριότητες, τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων 

εργασίας, την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, και 

ενθαρρύνουν την επισημοποίηση και την ανάπτυξη των  πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της πρόσβασής τους σε 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 

8.4 Έως το 2030,  βαθμιαία βελτίωση της αποδοτικότητας των παγκόσμιων 

πόρων σε σχέση με την κατανάλωση και παραγωγή, και προσπάθεια διαχωρισμού της 
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οικονομικής ανάπτυξης από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το 

Δεκαετές Πλαίσιο Προγράμματος για τη Βιώσιμη Κατανάλωση και Παραγωγή, με τις 

ανεπτυγμένες χώρες να ηγούνται του εγχειρήματος αυτού. 

8.5 Έως το 2030,  επίτευξη πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και 

αξιοπρεπών θέσεων εργασίας για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων ανθρώπων και των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και 

εξασφάλιση της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας.   

8.6 Έως το 2020, ουσιαστική μείωση του ποσοστού των νέων που δεν 

απασχολούνται, μορφώνονται ή εκπαιδεύονται. 

8.7 Ανάληψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων για την εξάλειψη της 

αναγκαστικής εργασίας, τον τερματισμό της σύγχρονης δουλείας και της εμπορίας 

ανθρώπων, τη διασφάλιση της απαγόρευσης και εξάλειψης των χειρότερων μορφών 

παιδικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της στρατολόγησης και της 

χρησιμοποίησης παιδιών-στρατιωτών, και τον τερματισμό, έως το 2025, όλων των 

μορφών παιδικής εργασίας. 

8.8 Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων και προαγωγή ασφαλών συνθηκών 

εργασίας για όλους τους εργάτες, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων 

μεταναστών, και ιδίως των γυναικών μεταναστριών καθώς και εκείνων που έχουν 

επισφαλείς θέσεις απασχόλησης. 

8.9 Έως το 2030,  σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών που προωθούν τον 

βιώσιμο τουρισμό, ο οποίος δημιουργεί θέσεις εργασίας και προάγει τους τοπικούς 

πολιτισμούς και προϊόντα. 

8.10 Ενίσχυση της ικανότητας των εγχώριων χρηματοπιστωτικών θεσμών 

προκειμένου να ενθαρρυνθεί και να διευρυνθεί η πρόσβαση σε τραπεζικές, 

ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για όλους. 

8.α Αύξηση της υποστήριξης της πρωτοβουλίας Βοήθεια για το Εμπόριο (Αid For 

Trade) για τις αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, 

μέσω του Ενισχυμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου για την Τεχνική Συνδρομή σε 

θέματα Εμπορίου στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες. 

8.β Έως το 2020,  ανάπτυξη και εφαρμογή μίας παγκόσμιας στρατηγικής για την 

απασχόληση των νέων και εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου Απασχόλησης της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 
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Παρά τις σταθερές βελτιώσεις της παραγωγής και της 

απασχόλησης στον τομέα της μεταποίησης, θα χρειαστούν 

επιπλέον επενδύσεις στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες για την 

κατασκευή των απαραίτητων υποδομών .  

Στόχοι: 

9.1  Δημιουργία ποιοτικών, αξιόπιστων, βιώσιμων και ανθεκτικών υποδομών, 

συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και διασυνοριακών υποδομών, για τη 

στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της ανθρώπινης ευημερίας, εστιάζοντας στην 

προσιτή και ισότιμη πρόσβαση σε αυτές για όλους. 

9.2 Προαγωγή της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης βιομηχανοποίησης και 

ουσιαστική αύξηση, έως το 2030, του ποσοστού της απασχόλησης στον βιομηχανικό 

κλάδο και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε συνάρτηση με τις εθνικές 

περιστάσεις, καθώς και διπλασιασμός του ποσοστού απασχόλησης στον βιομηχανικό 

κλάδο στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. 

9.3 Αύξηση της πρόσβασης των μικρής-κλίμακας βιομηχανικών και άλλων  

επιχειρήσεων, ιδίως των αναπτυσσόμενων χωρών, σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 

παρέχοντας προσιτές πιστώσεις, και ενσωμάτωσή τους στις αλυσίδες αξίας και στις 

αγορές. 

9.4 Έως το 2030,  αναβάθμιση υποδομών και μετασκευή βιομηχανιών 

προκειμένου αυτές να καταστούν βιώσιμες, αυξάνοντας την αποδοτική χρήση των 

πόρων και ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση περισσότερο καθαρών και περιβαλλοντικά 

ορθών τεχνολογιών και βιομηχανικών μεθόδων, με όλες τις χώρες να αναλαμβάνουν 

δράση, προς αυτή την κατεύθυνση, με βάση τις δυνατότητές τους. 

9.5 Ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, αναβάθμιση των τεχνολογικών 

ικανοτήτων του βιομηχανικού κλάδου σε όλες τις χώρες, και ιδίως στις 

αναπτυσσόμενες, συμπεριλαμβανομένου, έως το 2030, της ενθάρρυνσης της 

καινοτομίας και της ουσιαστικής αύξησης του αριθμού των εργαζομένων στον τομέα 

της έρευνας και της ανάπτυξης, κατά 1 εκατομμύριο, καθώς και της αύξησης των 

δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. 

9.α  Διευκόλυνση της ανάπτυξης των βιώσιμων και ανθεκτικών υποδομών στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω ενισχυμένης χρηματοοικονομικής, τεχνολογικής και 
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τεχνικής υποστήριξης σε χώρες της Αφρικής, στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, στις 

περίκλειστες αναπτυσσόμενες χώρες και τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη. 

9.β Στήριξη της εγχώριας τεχνολογικής ανάπτυξης, έρευνας και καινοτομίας στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, διασφαλίζοντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον πολιτικής που θα 

στηρίζει, μεταξύ άλλων, τη βιομηχανική διαφοροποίηση και την προστιθέμενη αξία 

των εμπορευμάτων. 

9.γ Σημαντική αύξηση της πρόσβασης στην τεχνολογία της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών, και επιδίωξη για την παροχή καθολικής και προσιτής πρόσβασης στο 

διαδίκτυο στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες έως το 2020. 

 

 

Έχουν γίνει προσπάθειες σε ορισμένες χώρες για τη μείωση 

της ανισότητας των εισοδημάτων, την αύξηση της πρόσβασης 

σε μηδενικές τιμές για τις εξαγωγές από τις λιγότερο 

αναπτυγμένες χώρες και τις αναπτυσσόμενες χώρες και την 

παροχή πρόσθετης βοήθειας στις λιγότερο αναπτυγμένες 

χώρες και στα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη. 

Ωστόσο, η πρόοδος θα πρέπει να επιταχυνθεί για τη μείωση των αυξανόμενων 

ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών. 

 

Στόχοι: 

 10.1 Έως το 2030,  προοδευτική επίτευξη και διατήρηση της αύξησης του 

εισοδήματος για το κατώτερο  40% του πληθυσμού με ρυθμό  υψηλότερο  του μέσου 

εθνικού. 

10.2 Έως το 2030,  ενδυνάμωση και προαγωγή της κοινωνικής, οικονομικής και 

πολιτικής ένταξης όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, φυλής, 

εθνικότητας, καταγωγής, θρησκείας ή οικονομικής ή άλλης κατάστασης.  

10.3 Διασφάλιση των ισότιμων ευκαιριών και μείωση των αποτελεσμάτων των 

ανισοτήτων, μέσω, μεταξύ άλλων, της εξάλειψης νόμων, πολιτικών και πρακτικών 

που επιτρέπουν διακρίσεις, και της προαγωγής των κατάλληλων νομοθεσιών, 

πολιτικών και δράσεων σε σχέση με αυτό το θέμα.  

10.4 Υιοθέτηση πολιτικών, ιδιαίτερα φορολογικών και μισθολογικών, καθώς και 

πολιτικών κοινωνικής προστασίας, και προοδευτική επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας.  
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10.5 Βελτίωση της ρύθμισης και της παρακολούθησης των παγκόσμιων 

χρηματοπιστωτικών αγορών και ιδρυμάτων, και ενίσχυση της εφαρμογής αυτών των 

ρυθμίσεων.  

10.6 Διασφάλιση της ενισχυμένης εκπροσώπησης και φωνής των αναπτυσσόμενων 

χωρών στη λήψη αποφάσεων σε παγκόσμιους οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς 

θεσμούς, προκειμένου να παρέχονται πιο αποτελεσματικοί, αξιόπιστοι, υπεύθυνοι και 

νομιμοποιημένοι θεσμοί. 

10.7 Διευκόλυνση της μεθοδικής, ασφαλούς, ομαλής και υπεύθυνης 

μετανάστευσης και της κινητικότητας των ανθρώπων, μέσω της εφαρμογής 

σχεδιασμένων και καλά διαχειριζόμενων μεταναστατευτικών πολιτικών. 

10.α Εφαρμογή της αρχής της ειδικής και διαφοροποιημένης διαχείρισης προς τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, σύμφωνα με τις 

συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 

10.β Ενθάρρυνση της δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας και των χρηματικών ροών, 

συμπεριλαμβανομένων των άμεσων επενδύσεων, σε κράτη όπου εμφανίζεται 

μεγαλύτερη ανάγκη, και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τις  αφρικανικές 

χώρες καθώς και στα μικρά αναπτυσσόμενα περίκλειστα και νησιωτικά κράτη, 

σύμφωνα με τα εθνικά τους σχέδια και προγράμματα. 

10.γ Έως το 2030,  μείωση, σε ποσοστό λιγότερο του 3%, των εξόδων συναλλαγής 

για τα εμβάσματα των μεταναστών, και εξάλειψη των ροών εμβασμάτων με κόστος 

που υπερβαίνει το 5%. 

 

 

Το 2015, περίπου 4 δισεκατομμύρια άτομα, το 54% του 

παγκόσμιου πληθυσμού, ζούσαν στις πόλεις και ο αριθμός 

αυτός προβλέπεται να αυξηθεί σε περίπου 5 δισεκατομμύρια 

άτομα έως το 2030.  

 

Στόχοι: 

11.1  Έως το 2030,  διασφάλιση της πρόσβασης όλων σε επαρκή, ασφαλή, προσιτή 

στέγαση και βασικές υπηρεσίες, και αναβάθμιση των φτωχογειτονιών. 

11.2 Έως το 2030,  παροχή ασφαλών, προσιτών, προσβάσιμων και βιώσιμων 

συστημάτων μεταφοράς για όλους, βελτίωση της ασφάλειας των δρόμων, κυρίως 
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μέσω της επέκτασης των δημόσιων συγκοινωνιών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 

ανάγκες εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, όπως είναι οι γυναίκες, τα 

παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι. 

11.3 Έως το 2030,  βελτίωση της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης αστικοποίησης 

για όλους καθώς και των ικανοτήτων για συμμετοχικό, ολοκληρωμένο και βιώσιμο 

σχεδιασμό και διαχείριση των ανθρώπινων οικισμών για όλες τις χώρες. 

11.4 Ενίσχυση των προσπαθειών για την προστασία και τη διαφύλαξη της 

παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. 

11.5 Έως το 2030,  σημαντική μείωση του αριθμού των θανάτων και του αριθμού 

των πληγέντων από  φυσικές καταστροφές, καθώς και των άμεσων οικονομικών 

απωλειών σε σχέση με το παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν που οφείλεται σε 

φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των σχετιζόμενων με το νερό 

καταστροφών, εστιάζοντας στην προστασία των φτωχών και των ανθρώπων που 

βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση. 

11.6 Έως το 2030,  μείωση του δυσμενούς, κατά κεφαλήν, περιβαλλοντικού 

αντίκτυπου των πόλεων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του αέρα και τη 

διαχείριση των αστικών και άλλων αποβλήτων.  

11.7 Έως το 2030,  παροχή καθολικής πρόσβασης σε ασφαλείς, χωρίς 

αποκλεισμούς και προσβάσιμους  πράσινους και δημόσιους χώρους, ιδίως για τις 

γυναίκες και τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία. 

11.α Υποστήριξη θετικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεσμών 

μεταξύ των αστικών,  περιαστικών και αγροτικών περιοχών, μέσω της ενδυνάμωσης 

του εθνικού και περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού. 

11.β Έως το 2020,  ουσιαστική αύξηση του αριθμού των πόλεων και των 

ανθρώπινων οικισμών που υιοθετούν και εφαρμόζουν ολοκληρωμένες πολιτικές και 

σχέδια τα οποία αποβλέπουν στην  κοινωνική ένταξη, στην αποδοτικότητα των 

πόρων, στην άμβλυνση των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 

στην ανθεκτικότητα απέναντι στις καταστροφές, καθώς και ανάπτυξη και εφαρμογή 

μιας ολιστικής διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Sendai για τη Μείωση των Κινδύνων από Καταστροφές 2015-2030. 

11.γ Υποστήριξη των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, μέσω οικονομικής και 

τεχνικής βοήθειας, για την οικοδόμηση βιώσιμων και ανθεκτικών κτιρίων με τη 

χρήση τοπικών υλών. 
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Απαιτείται ένα ισχυρό εθνικό πλαίσιο για τη βιώσιμη 

κατανάλωση και παραγωγή καθώς και για την τήρηση των 

διεθνών κανόνων για τη διαχείριση επικίνδυνων χημικών 

ουσιών και αποβλήτων. 

 

Στόχοι: 

12.1 Εφαρμογή του Δεκαετούς Πλαισίου Προγραμμάτων για τα Πρότυπα 

Βιώσιμης Κατανάλωσης και Παραγωγής, με όλες τις χώρες να αναλαμβάνουν δράση, 

με τις ανεπτυγμένες να ηγούνται του εγχειρήματος αυτού, λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάπτυξη και τις ικανότητες των αναπτυσσόμενων χωρών. 

12.2 Έως το 2030, επίτευξη της βιώσιμης διαχείρισης και της επαρκούς χρήσης 

των φυσικών πόρων. 

12.3 Έως το 2030, μείωση, κατά το ήμισυ, των κατά κεφαλήν παραγόμενων 

αποβλήτων τροφίμων παγκοσμίως, σε επίπεδο λιανικού εμπορίου και καταναλωτών, 

καθώς και μείωση των απωλειών τροφίμων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και 

εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών έπειτα από τη συγκομιδή. 

12.4 Έως το 2020, επίτευξη της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των χημικών 

και όλων των αποβλήτων σε όλη τη διάρκεια ζωής τους, σύμφωνα με τα διεθνώς 

συμφωνηθέντα πλαίσια, και σημαντική μείωση των εκπομπών τους στον αέρα, το 

νερό και το έδαφος, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις τους 

στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

12.5 Έως το 2030, ουσιαστική μείωση της παραγωγής αποβλήτων μέσω της 

πρόληψης, της μείωσης, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης. 

12.6 Ενθάρρυνση των εταιρειών, ιδίως των μεγάλων και υπερεθνικών, να 

υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές και να ενσωματώσουν πληροφορίες σχετικά με τη 

βιωσιμότητα στις εκθέσεις τους. 

12.7 Προαγωγή των βιώσιμων πρακτικών δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις 

εθνικές πολιτικές και τις προτεραιότητες. 
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12.8 Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλοι οι άνθρωποι παντού έχουν την απαραίτητη 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και έναν τρόπο 

ζωής σε αρμονία με τη φύση. 

12.α Στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών προκειμένου να ενισχύσουν την 

επιστημονική και τεχνολογική τους ικανότητα, που θα τις ωθήσει προς ένα πιο 

βιώσιμο πρότυπο κατανάλωσης και παραγωγής. 

12.β Ανάπτυξη και χρησιμοποίηση εργαλείων παρακολούθησης του αντίκτυπου 

της βιώσιμης ανάπτυξης στον βιώσιμο τουρισμό, ο οποίος δημιουργεί θέσεις 

εργασίας και προωθεί την τοπική κουλτούρα και προϊόντα.  

12.γ Εξορθολογισμός των μη αποδοτικών επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα, οι 

οποίες ενθαρρύνουν την ανεξέλεγκτη κατανάλωση, εξαλείφοντας τις στρεβλώσεις της 

αγοράς, σύμφωνα με τις εθνικές περιστάσεις, και μεταξύ άλλων, μέσω της 

αναδιάρθρωσης της φορολογίας και της κατάργησης των επιζήμιων επιδοτήσεων, 

όπου υπάρχουν, ώστε να αποτυπώνονται οι αρνητικές περιβαλλοντικές τους 

επιπτώσεις, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες των 

αναπτυσσόμενων χωρών και ελαχιστοποιώντας τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις 

στην ανάπτυξή τους με τρόπο που να προστατεύονται οι φτωχοί και οι πληγείσες 

κοινότητες. 

 

 

Η υπερθέρμανση του πλανήτη το 2016 έθεσε νέο ιστορικό 

ρεκόρ περίπου 1,1 βαθμούς Κελσίου πάνω από την προ-

βιομηχανική περίοδο, σύμφωνα με την Παγκόσμιας 

Μετεωρολογικής Οργάνωσης (WMO) για την κατάσταση του 

παγκόσμιου κλίματος. Η WMO σημείωσε επίσης ότι η έκταση 

του παγκόσμιου θαλάσσιου πάγου έπεσε στο ελάχιστο των 4,14 εκατομμυρίων km2 

το 2016 (η δεύτερη χαμηλότερη έκταση που έχει καταγραφεί). Τα επίπεδα CO2 στην 

ατμόσφαιρα έφθασαν επίσης σε ρεκόρ ύψους 400 ppm ανά έτος.  

 

Στόχοι: 

13.1  Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικής ικανότητας όλων των 

χωρών έναντι των κινδύνων και των φυσικών καταστροφών που απορρέουν από την 

κλιματική αλλαγή. 
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13.2 Ενσωμάτωση των μέτρων για την κλιματική αλλαγή στις εθνικές πολιτικές, 

στρατηγικές και σχεδιασμούς. 

13.3 Βελτίωση της εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης, καθώς και της ανθρώπινης και 

θεσμικής ικανότητας σχετικά με θέματα που αφορούν τον μετριασμό της κλιματικής 

αλλαγής, την προσαρμογή, τη μείωση των επιπτώσεων και την έγκαιρη 

προειδοποίηση. 

13.α  Εφαρμογή της δέσμευσης που έχουν αναλάβει οι ανεπτυγμένες χώρες μέρη 

της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, σχετικά με 

τον στόχο για την από κοινού ετήσια διάθεση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέχρι 

το 2020, μέσω διαφόρων πηγών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των 

αναπτυσσόμενων χωρών, στο πλαίσιο της ανάληψης ουσιαστικών δράσεων 

άμβλυνσης των επιπτώσεων και διαφάνειας στην εφαρμογή, και την πλήρη 

λειτουργία του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα μέσω της κεφαλαιοποίησής του το 

συντομότερο δυνατό. 

13.β Προώθηση μηχανισμών για την αύξηση της ικανότητας σχετικά με τον 

αποτελεσματικό σχεδιασμό και τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν την κλιματική 

αλλαγή στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά 

κράτη, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των νέων καθώς και των τοπικών και 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων. 

 

 

Οι ολοένα και δυσμενέστερες επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής (συμπεριλαμβανομένης της οξίνισης των ωκεανών), 

της υπεραλίευσης και της θαλάσσιας ρύπανσης θέτουν σε 

κίνδυνο τα πρόσφατα οφέλη από την προστασία των ωκεανών. 

 

Στόχοι: 

14.1  Έως το 2025, πρόληψη και σημαντική μείωση όλων των μορφών θαλάσσιας 

ρύπανσης, ιδίως της ρύπανσης από χερσαίες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων 

των θαλάσσιων απορριμμάτων και της ρύπανσης από θρεπτικές ουσίες. 

14.2 Έως το 2020, βιώσιμη διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων και 

παράκτιων οικοσυστημάτων προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις, 
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μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς τους, καθώς και ανάληψη δράσης για την 

αποκατάστασή τους, έτσι ώστε να επιτευχθούν υγιείς και παραγωγικοί ωκεανοί. 

14.3 Ελαχιστοποίηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οξίνισης των 

ωκεανών, μέσω της ενίσχυσης της επιστημονικής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. 

14.4 Έως το 2020, αποτελεσματική ρύθμιση της αλιευτικής συγκομιδής και 

τερματισμός της υπεραλίευσης, της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, των 

καταστρεπτικών αλιευτικών τεχνικών, καθώς και εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων 

βασισμένων στην επιστήμη, έτσι ώστε να αποκατασταθούν τα αποθέματα 

αλιευμάτων το συντομότερο δυνατό, τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την 

παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, όπως καθορίζονται από τα βιολογικά 

τους χαρακτηριστικά. 

14.5 Έως το 2020, διατήρηση τουλάχιστον του 10% των θαλάσσιων και παράκτιων 

περιοχών, σύμφωνα με το εθνικό και διεθνές δίκαιο και με βάση τα βέλτιστα 

διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία. 

14.6 Έως το 2020, απαγόρευση συγκεκριμένων μορφών επιδοτήσεων αλιείας, οι 

οποίες συντελούν στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και την 

υπερεκμετάλλευση, εξάλειψη των επιδοτήσεων που συντελούν στην  παράνομη, 

λαθραία και άναρχη αλιεία, και αποφυγή της εισαγωγής νέων τέτοιων επιδοτήσεων, 

αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η κατάλληλη και αποτελεσματική ειδική και 

διαφοροποιημένη μεταχείριση των αναπτυσσόμενων και λιγότερο ανεπτυγμένων 

χωρών θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των διαπραγματεύσεων που 

διενεργούνται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σχετικά με τις 

αλιευτικές επιδοτήσεις. 

14.7 Έως το 2030, αύξηση των οικονομικών ωφελειών για τα μικρά νησιωτικά 

αναπτυσσόμενα κράτη και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες από τη βιώσιμη χρήση 

των θαλάσσιων πόρων, μέσω της βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας, των 

υδατοκαλλιεργειών και του τουρισμού.  

14.α Αύξηση της επιστημονικής γνώσης, ανάπτυξη των ερευνητικών ικανοτήτων 

και μεταφορά της θαλάσσιας τεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τα Κριτήρια και τις 

Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τη Μετάδοση της Θαλάσσιας Τεχνολογίας της 

Διακυβερνητικής Ωκεανογραφικής Επιτροπής, έτσι ώστε να βελτιωθεί η υγεία των 

ωκεανών και να ενισχυθεί η συμβολή της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στην ανάπτυξη 
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των αναπτυσσόμενων χωρών, και ιδίως των μικρών αναπτυσσόμενων νησιωτικών 

κρατών και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. 

14.β Παροχή πρόσβασης των παραδοσιακών αλιέων μικρής κλίμακας στους 

θαλάσσιους πόρους και τις αγορές. 

14.γ Ενίσχυση της διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών και των 

πόρων τους, μέσω της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, όπως προβλέπεται από τη 

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η όποια παρέχει το 

νομικό πλαίσιο για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των πόρων 

τους, όπως αναφέρεται στην παρ. 158 του κειμένου αποτελεσμάτων της 

Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με τίτλο «Το μέλλον 

που θέλουμε». 

 

 

Ο ρυθμός της απώλειας των δασών έχει επιβραδυνθεί καθώς 

συνεχίζονται οι προσπάθειες βιώσιμης διαχείρισης των δασών 

και προστασίας των σημαντικών περιοχών για τη 

βιοποικιλότητα. Ωστόσο, οι φθίνουσες τάσεις στην 

παραγωγικότητα της γης, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η 

λαθροθηρία και το εμπόριο άγριων ζώων εγείρουν σοβαρές ανησυχίες. 

 

Στόχοι: 

15.1 ‘Έως το 2020, διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης 

χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων 

και των υπηρεσιών τους, ιδίως των δασών, των υδροβιότοπων, των βουνών και των 

ξηρών ζωνών, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς 

συμφωνίες. 

15.2 Έως το 2020, προαγωγή της εφαρμογής της βιώσιμης διαχείρισης όλων των 

τύπων των δασών, τερματισμός της αποψίλωσης, αποκατάσταση των 

υποβαθμισμένων δασών και ουσιαστική αύξηση της δάσωσης και της αναδάσωσης 

παγκοσμίως. 

15.3 Έως το 2030, καταπολέμηση της απερήμωσης, αποκατάσταση 

υποβαθμισμένων γαιών και εδαφών, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών που 
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επηρεάζονται από την απερήμωση, την ξηρασία και τις πλημμύρες, και επιδίωξη της 

επίτευξης ενός κόσμου με μηδενική υποβάθμιση της γης.  

15.4 Έως το 2030, διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων 

συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά 

τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

15.5 Ανάληψη επείγουσας και ουσιαστικής δράσης για τη μείωση της υποβάθμισης 

των φυσικών οικοτόπων, την αποτροπή της απώλειας της βιοποικιλότητας καθώς και 

την προστασία και την πρόληψη, έως το 2020, της εξαφάνισης απειλούμενων ειδών.  

15.6 Προαγωγή του δίκαιου και ισότιμου καταμερισμού των οφελών που 

προέρχονται από τη χρήση των γενετικών πόρων και προαγωγή της κατάλληλης 

πρόσβασης σε τέτοιους πόρους, όπως έχει συμφωνηθεί διεθνώς. 

15.7 Ανάληψη άμεσης δράσης για τον τερματισμό της λαθροθηρίας και της 

παράνομης διακίνησης προστατευόμενων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας, και 

την αντιμετώπιση τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης παράνομων προϊόντων 

χλωρίδας και πανίδας. 

15.8 Έως το 2020, θέσπιση μέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής και τη 

σημαντική μείωση του αντίκτυπου των χωροκατακτητικών ξένων ειδών στα χερσαία 

και υδάτινα οικοσυστήματα, και τον έλεγχο ή εξάλειψη των κυριότερων από αυτά τα 

είδη.    

15.9 Έως το 2020, ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της 

βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες 

και στις στρατηγικές και υπολογισμούς μείωσης της φτώχειας. 

15.α Κινητοποίηση και σημαντική αύξηση των οικονομικών πόρων από όλες τις 

πηγές για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας και των 

οικοσυστημάτων.  

15.β Κινητοποίηση σημαντικών πόρων από όλες τις πηγές και σε όλα τα επίπεδα 

για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης διαχείρισης των δασών και παροχή επαρκών 

κινήτρων στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να προωθήσουν τέτοιου είδους 

διαχείριση, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης και της αναδάσωσης. 

15.γ Ενίσχυση της παγκόσμιας στήριξης των προσπαθειών καταπολέμησης της 

λαθροθηρίας και της παράνομης διακίνησης προστατευόμενων ειδών, αυξάνοντας 

την ικανότητα των τοπικών κοινοτήτων να επιδιώκουν ευκαιρίες βιώσιμων συνθηκών 

διαβίωσης.   



61 

 

 

 

Οι βίαιες συγκρούσεις έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ 

οι ανθρωποκτονίες έχουν μειωθεί σταδιακά καθώς όλο και 

περισσότεροι πολίτες σε όλο τον κόσμο έχουν πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη. Η πρόοδος που προωθεί την ειρήνη και τη 

δικαιοσύνη, και βασίζεται σε αποτελεσματικούς, υπεύθυνους 

και χωρίς αποκλεισμούς θεσμούς, παραμένει άνιση μεταξύ των χωρών και εντός 

αυτών. 

 

Στόχοι: 

16.1  Σημαντική μείωση όλων των μορφών βίας και των σχετικών ποσοστών 

θανάτων παντού. 

16.2 Τερματισμός της κακοποίησης, της εκμετάλλευσης, της εμπορίας ανθρώπων, 

καθώς και όλων των μορφών βίας και βασανιστηρίων που υφίστανται τα παιδιά.  

16.3 Προαγωγή του κράτους δικαίου, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και 

διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους. 

16.4 Έως το 2030, σημαντική μείωση των παράνομων ροών χρημάτων και όπλων, 

ενίσχυση της ανάκτησης και επιστροφής κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων και 

καταπολέμηση κάθε μορφής οργανωμένου εγκλήματος. 

16.5 Ουσιαστική μείωση κάθε μορφής διαφθοράς και δωροδοκίας. 

16.6 Ανάπτυξη αποτελεσματικών, υπεύθυνων και διαφανών θεσμών σε όλα τα 

επίπεδα.  

16.7 Διασφάλιση της υπεύθυνης, χωρίς αποκλεισμούς, συμμετοχικής και 

αντιπροσωπευτικής λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. 

16.8 Διεύρυνση και ενίσχυση της συμμετοχής των αναπτυσσόμενων χωρών στους 

θεσμούς παγκόσμιας διακυβέρνησης. 

16.9 Έως το 2030, παροχή νομικής ταυτότητας σε όλους, συμπεριλαμβανομένης 

της ληξιαρχικής καταχώρησης των γεννήσεων.  

16.10 Διασφάλιση της δημόσιας πρόσβασης σε πληροφορίες και προστασία των 

θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με τις εκάστοτε εθνικές νομοθεσίες και διεθνείς 

συμφωνίες. 
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16.α Ενίσχυση των σχετικών εθνικών θεσμών, μέσω της διεθνούς συνεργασίας, για 

την οικοδόμηση ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, με 

στόχο την πρόληψη της βίας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 

εγκλήματος. 

16.β Προαγωγή και εφαρμογή νόμων που δεν δημιουργούν διακρίσεις και 

πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

 

Παρά τις ορισμένες θετικές εξελίξεις, απαιτείται μεγαλύτερη 

δέσμευση και συνεργασία για την επίτευξη των στόχων της 

αειφόρου ανάπτυξης.  

 

Στόχοι: 

17.1  Ενίσχυση της κινητοποίησης εγχώριων πόρων, μέσω της διεθνούς στήριξης 

στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να βελτιωθεί η εγχώρια ικανότητα για τη 

συλλογή φόρων και άλλων εσόδων. 

17.2 Πλήρης εφαρμογή, από τις ανεπτυγμένες χώρες, των δεσμεύσεών τους για την 

παροχή επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης 

αρκετών ανεπτυγμένων χωρών για επίτευξη του στόχου παροχής 0,7% του 

ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος  για επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ/ΑΕΕ) 

προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και  0,15% έως 0,20% της ΕΑΒ/ΑΕΕ  προς 

τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Οι χώρες που παρέχουν Επίσημη Αναπτυξιακή 

Βοήθεια ενθαρρύνονται να θέσουν ως στόχο τους την παροχή τουλάχιστον του 0,20% 

της ΕΑΒ/ΑΕΕ στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. 

17.3 Κινητοποίηση επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων για τις αναπτυσσόμενες 

χώρες από πολλαπλές πηγές. 

17.4 Βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να επιτύχουν τη 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους τους, μέσω συντονισμένων πολιτικών που 

στοχεύουν στην προώθηση της χρηματοδότησης, ελάφρυνσης και αναδιάρθρωσης 

του χρέους, ως ενδείκνυται, καθώς και αντιμετώπιση του εξωτερικού χρέους των 

υπερχρεωμένων φτωχών χωρών προκειμένου να μειωθεί η αδυναμία εξόφλησής του. 

17.5 Υιοθέτηση και εφαρμογή καθεστώτων προώθησης των επενδύσεων για τις 

λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. 
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17.6 Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Βορρά-Νότου, Νότου-Νότου καθώς και 

των τριγωνικών περιφερειακών και διεθνών συνεργασιών σε θέματα σχετικά με την 

πρόσβαση στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία, και ενίσχυση της 

ανταλλαγής γνώσεων με αμοιβαία συμφωνηθέντες όρους, μέσω ενός βελτιωμένου 

συντονισμού των υπαρχόντων μηχανισμών, ιδίως σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, 

καθώς και μέσω ενός παγκόσμιου μηχανισμού τεχνολογικής διευκόλυνσης. 

17.7 Προαγωγή της ανάπτυξης, μεταφοράς, διάδοσης και διάχυσης περιβαλλοντικά 

ορθών τεχνολογιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, με ευνοϊκούς και προτιμησιακούς 

όρους, όπως έχουν αμοιβαία συμφωνηθεί. 

17.8 Έως το 2017, πλήρης λειτουργία της τράπεζας τεχνολογίας (technology bank) 

και του μηχανισμού οικοδόμησης ικανότητας στους τομείς της επιστήμης, της 

τεχνολογίας και της καινοτομίας για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, και 

ενδυνάμωση της χρήσης των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, και ιδίως των 

τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.  

17.9 Ενίσχυση της διεθνούς στήριξης για την εφαρμογή αποτελεσματικής και 

στοχοθετημένης οικοδόμησης ικανότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου 

να προωθηθούν εθνικά σχέδια εφαρμογής όλων των Στόχων της Βιώσιμης 

Ανάπτυξης, μέσω, μεταξύ άλλων, της συνεργασίας Βορρά-Νότου, Νότου-Νότου 

καθώς και των τριγωνικών συνεργασιών.   

17.10 Προαγωγή ενός καθολικού, βάσει κανόνων, ανοικτού, απαλλαγμένου από 

διακρίσεις και ισότιμου πολυμερούς συστήματος εμπορίου στο πλαίσιο του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, μέσω της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων 

για την Αναπτυξιακή Ατζέντα της Ντόχα.   

17.11  Σημαντική αύξηση των εξαγωγών των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως 

έχοντας ως στόχο τον διπλασιασμό του μεριδίου των παγκόσμιων εξαγωγών των 

λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών μέχρι το 2020. 

17.12  Έγκαιρη υλοποίηση της εφαρμογής της πρόσβασης στις απαλλαγμένες από 

δασμούς και ποσοστώσεις αγορές, σε διαρκή βάση, για όλες τις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου, διασφαλίζοντας ότι οι προτιμησιακοί κανόνες καταγωγής που 

εφαρμόζονται στις εισαγωγές από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες είναι διαφανείς 

και απλοί και συμβάλλουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές. 



64 

 

17.13 Ενίσχυση της παγκόσμιας μακροοικονομικής σταθερότητας, μέσω του  

συντονισμού και της συνοχής των πολιτικών που ακολουθούνται. 

17.14 Ενίσχυση της συνοχής των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

17.15 Σεβασμός του πολιτικού χώρου και της ηγεσίας, κάθε χώρας, αναφορικά με τη 

θέσπιση και εφαρμογή πολιτικών που στοχεύουν στην εξάλειψη της φτώχειας και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη. 

17.16 Ενίσχυση της Παγκόσμιας Σύμπραξης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία 

συμπληρώνεται από πολυμερείς συμπράξεις που κινητοποιούν και μοιράζονται τη 

γνώση, την εμπειρογνωμοσύνη, την τεχνολογία και τους χρηματοδοτικούς πόρους, 

προκειμένου να στηριχθεί η επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλες τις 

χώρες, και ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

17.17  Ενθάρρυνση και προώθηση των αποτελεσματικών συμπράξεων του 

δημοσίου,  του δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, με βάση 

την εμπειρία και τις στρατηγικές άντλησης πόρων που παρέχουν οι συμπράξεις.  

17.18 Έως το 2020, ενίσχυση της υποστήριξης της οικοδόμησης ικανότητας των 

αναπτυσσόμενων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών 

και των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών, προκειμένου να αυξηθεί 

σημαντικά η διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας, έγκαιρων και αξιόπιστων δεδομένων, 

διαχωρισμένων κατά εισόδημα, φύλο, ηλικία, φυλή, εθνικότητα, μεταναστευτικό 

στάτους, αναπηρία, γεωγραφική τοποθεσία και άλλα χαρακτηριστικά που σχετίζονται 

με τα εκάστοτε εθνικά πλαίσια. 

17.19 Έως το 2030, αξιοποίηση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη  

μετρήσεων της προόδου της βιώσιμης ανάπτυξης συμπληρωματικών του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, και υποστήριξη της οικοδόμησης στατιστικής 

ικανότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες. (United Nations 2017)  

 

1.9  H επιτροπή του ΟΗΕ για την οικονομική ανάπτυξη της 
Ευρώπης (UNECE) και οι προτεραιότητες των στόχων για την 
Αειφόρο ανάπτυξη (ΣΑΑ)  

Η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) ιδρύθηκε 

το 1947 από το ECOSOC (UNITED NATIONS ECONOMIC and SOCIAL 

COUNCIL). Είναι μία από τις πέντε περιφερειακές επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών. 

https://www.un.org/ecosoc/en/
https://www.un.org/ecosoc/en/
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 Ο κύριος στόχος της UNECE είναι η προώθηση μιας πανευρωπαϊκής 

οικονομίας. Η UNECE περιλαμβάνει 56 κράτη μέλη στην Ευρώπη, τη Βόρεια 

Αμερική και την Ασία. Ωστόσο, όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη των Ηνωμένων 

Εθνών μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες της UNECE. Πάνω από 70 διεθνείς 

επαγγελματικές οργανώσεις και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις συμμετέχουν στις 

δραστηριότητές της. 

 Η UNECE διευκολύνει την οικονομική ολοκλήρωση και τη συνεργασία 

μεταξύ των κρατών μελών της και προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη και την 

οικονομική ευημερία μέσω του πολιτικού διαλόγου, της διαπραγμάτευσης διεθνών 

νομικών πράξεων, της ανάπτυξης κανονισμών και κανόνων, της ανταλλαγής και 

εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών καθώς και οικονομικής και τεχνικής 

εμπειρογνωμοσύνης, της  τεχνικής συνεργασία για τις χώρες με οικονομίες σε 

μεταβατικό στάδιο. 

 Η UNECE συμβάλλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 

Ηνωμένων Εθνών μέσω της περιφερειακής εφαρμογής των αποτελεσμάτων των 

παγκόσμιων διασκέψεων και συνόδων κορυφής των Ηνωμένων Εθνών. 

Επικεντρώνεται στις παγκόσμιες αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών στον οικονομικό 

τομέα, σε συνεργασία με άλλους παγκόσμιους παράγοντες και ενδιαφερόμενους 

φορεί και κυρίως με την επιχειρηματική κοινότητα. 

Η UNECE ορίζει επίσης κανόνες, πρότυπα και συμβάσεις για τη διευκόλυνση της 

διεθνούς συνεργασίας. 

              Η UNECE όμως δεν αναφέρεται σε όλους τους στόχους για την 

Αειφόρο ανάπτυξη (ΣΑΑ),.  Οι ΣΑΑ που προκρίνει η UNECE είναι ο 3 (Πρόσβαση 

στο σύστημα υγείας και προαγωγή της ευημερίας  για όλους), ο 6 (Βιώσιμη 

διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής), ο  7 (Πρόσβαση στην 

ενέργεια για όλους), ο 8 (Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, πλήρης, παραγωγική και  

αξιοπρεπή εργασία για όλους), ο 9 (Προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 

βιομηχανοποίησης και ενθάρρυνση της καινοτομίας), ο 11 (Πόλεις και κατοικίες 

ανθρώπινες, ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες), ο 12 (Εξασφάλιση βιώσιμων 

μοντέλων κατανάλωσης και παραγωγής), ο 13 (Καταπολέμηση της κλιματικής 

αλλαγής και των επιπτώσεών της) και ο 15 (Βιώσιμη χρήση των οικοσυστημάτων και 

των δασών και διακοπή της απώλειας της βιοποικιλότητας). 
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 Αυτό σημαίνει ότι οι ΣΑΑ προσαρμόζονται ανά περιοχή και είναι 

αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η UNECE αφαιρεί για παράδειγμα τον στόχο 14 «η ζωή 

στους  ωκεανούς» όταν η δεκαετία 2020-2030 αφιερώνεται από τον ΟΗΕ στους 

ωκεανούς και επίσης ότι αφαιρεί μεταξύ των άλλων και την εκπαίδευση (ΣΑΑ 4). 

Μπορεί να μην υπάρχουν αναλφάβητοι στην περιοχή που δραστηριοποιείται η 

UNECE αλλά θα μπορούσε να αναφέρεται στην ποιότητα και στον εκσυγχρονισμό 

της εκπαίδευσης. 

 

1.10 Η Εκπαιδευτική διάσταση των στόχων για την Αειφόρο      
ανάπτυξη (ΣΑΑ) 

Η πορεία της τη βιώσιμης ανάπτυξη απαιτεί μια βαθιά μεταμόρφωση του τρόπου 

σκέψης και δράσης. Απαιτούνται γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και στάσεις που δίνουν 

τη δυνατότητα στα άτομα να συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη. Επομένως, η 

εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 Ωστόσο, δεν υποστηρίζουν όλα τα είδη εκπαίδευσης την αειφόρο ανάπτυξη. Η 

εκπαίδευση που προωθεί μόνο την οικονομική ανάπτυξη μπορεί της να οδηγήσει σε 

αύξηση των μη βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης. Η πλέον εδραιωμένη προσέγγιση 

της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη (ΕΑΑ) δίνει τη δυνατότητα της 

εκπαιδευόμενους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και υπεύθυνες ενέργειες 

για περιβαλλοντική ακεραιότητα, οικονομική βιωσιμότητα και μια πιο δίκαιη 

κοινωνία για της σημερινές και της μελλοντικές γενιές.  

 Η ΕΑΑ στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν στα άτομα να 

αναλογιστούν της δικές της δράσεις, λαμβάνοντας υπόψη της σημερινές αλλά και της 

μελλοντικές της κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, από τοπική και παγκόσμια προοπτική.  

 Η ΕΑΑ πρέπει να θεωρηθεί αναπόσπαστο μέρος της ποιοτικής εκπαίδευσης 

που είναι εγγενής στην έννοια της διά βίου μάθησης: Όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

– από την προσχολική έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και από την ανεπίσημη και 

άτυπη εκπαίδευση – μπορούν και πρέπει να θεωρούν ότι είναι υπεύθυνα για την 

εκπαίδευση σε θέματα της αειφόρου ανάπτυξης υπό το πρίσμα των σημερινών 

προκλήσεων.  
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 Έτσι, η ΕΑΑ όχι μόνο ενσωματώνει στο πρόγραμμα σπουδών περιεχόμενο 

της η κλιματική αλλαγή, η φτώχεια και η βιώσιμη κατανάλωση αλλά δημιουργεί της 

διαδραστικούς τρόπους εκπαίδευσης και εκμάθησης με επίκεντρο τον μαθητή. Αυτό 

που απαιτεί η ΕΑΑ είναι η μετάθεση του επικέντρου από τη διδασκαλία στη μάθηση. 

Είναι μια εκπαιδευτική παιδαγωγική προσανατολισμένη της δράσεις, η οποία 

υποστηρίζει την αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση, τη συμμετοχή και τη συνεργασία, τον 

προσανατολισμό στην επίλυση του προβλήματος, την δια-διδασκαλία, τη 

διεπιστημονικότητα και τη σύνδεση της τυπικής και της άτυπης μάθησης. Μόνο 

αυτές οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη των βασικών 

ικανοτήτων που απαιτούνται για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.  

 Η διεθνής αναγνώριση της ΕΑΑ ως βασικού παράγοντα για την αειφόρο 

ανάπτυξη αυξάνεται σταθερά. Η αναγνώριση αυτή έγινε της τρεις σημαντικές 

παγκόσμιες διασκέψεις κορυφής για τη βιώσιμη ανάπτυξη: στη Διάσκεψη του ΟΗΕ 

για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNCED) του 1992 στο Ρίο ντε Τζανέιρο της 

Βραζιλίας, στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη (WSSD) 

του 2002 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής και στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για 

την Αειφόρο Ανάπτυξη (UNCSD) του 2012, της στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Η ΕΑΑ 

αναγνωρίζεται της και σε της βασικές παγκόσμιες συμφωνίες, της η συμφωνία του 

Παρισιού (άρθρο 12).  

 Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης σχετικά με την ΕΑΑ, το οποίο εγκρίθηκε 

από την 37η
 Γενική Διάσκεψη της UNESCO (Νοέμβριος 2013), αναγνωρίστηκε στο 

ψήφισμα A / RES / 69/211 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και 

εγκαινιάστηκε της 12 Νοεμβρίου 2014 στην Παγκόσμια Διάσκεψη της UNESCO για 

την ΕΑΑ στην Aichi-Nagoya της Ιαπωνίας, προσπαθεί να αναβαθμίσει την ΕΑΑ.  

 Η ΕΑΑ αναγνωρίζεται ρητά της στόχους για την Αειφόρο ανάπτυξη (ΣΑΑ) 

ως μέρος του στόχου 4.7 (Μέχρι το 2030 να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι 

θα αποκτούν της γνώσεις και της δεξιότητες που απαιτούνται για να προάγουν τη 

βιώσιμη ανάπτυξη μεταξύ άλλων μέσω της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και 

το βιώσιμο τρόπο ζωής, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την 

προώθηση της ειρήνης και της μη βίας, την παγκόσμια υπηκοότητα και την εκτίμηση 

της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της συμβολής του πολιτισμού στη βιώσιμη 

ανάπτυξη) του στόχου για την Αειφόρο ανάπτυξη (ΣΑΑ) για την εκπαίδευση, μαζί με 

την Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Ιθαγένεια (GCED), την οποία η UNESCO 
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προωθεί ως συμπληρωματική προσέγγιση. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να τονιστεί 

η ζωτικής σημασίας σημασία της ΕΑΑ για όλους της της 16 ΣΑΑ. Η ΕΑΑ μπορεί να 

παράγει συγκεκριμένα γνωστικά, κοινωνικο-συναισθηματικά και συμπεριφορικά 

μαθησιακά αποτελέσματα που επιτρέπουν στα άτομα να αντιμετωπίζουν της 

ιδιαίτερες προκλήσεις κάθε στόχου για την Αειφόρο ανάπτυξη (ΣΑΑ), 

διευκολύνοντας έτσι την επίτευξή της. Εν ολίγοις, η ΕΑΑ επιτρέπει σε όλα τα άτομα 

να συμβάλλουν στην επίτευξη των ΣΑΑ, εξοπλίζοντας τα με της γνώσεις και της 

ικανότητες που χρειάζονται, όχι μόνο για να κατανοήσουν της ΣΑΑ, αλλά και για να 

συμμετάσχουν ως ενημερωμένοι πολίτες και να επιφέρουν της αναγκαίες αλλαγές 

(UNESCO, 2017, σελ. 7-8). 

 Το παραπάνω ψήφισμα σκοπεύει να καθοδηγήσει της αναγνώστες σχετικά με 

τον τρόπο χρήσης της εκπαίδευσης, και ιδίως της ΕΑΑ όσον αφορά την επίτευξη των 

ΣΑΑ. Προσδιορίζει της μαθησιακούς στόχους, προτείνει θέματα και δραστηριότητες 

μάθησης για κάθε ΣΑΑ και περιγράφει την εφαρμογή σε διαφορετικά επίπεδα από το 

σχεδιασμό του μαθήματος έως της εθνικές στρατηγικές. Το ψήφισμα στοχεύει στην 

υποστήριξη των υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής, των σχεδιαστών των 

προγραμμάτων σπουδών και των εκπαιδευτικών κατά το σχεδιασμό στρατηγικών, 

προγραμμάτων σπουδών και μαθημάτων για την προώθηση της μάθησης για της 

ΣΑΑ. Το ψήφισμα παρέχει καθοδήγηση και προσφέρει προτάσεις για μαθησιακά 

θέματα και στόχους που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν και να 

προσαρμοστούν ώστε να ταιριάζουν σε συγκεκριμένα μαθησιακά πλαίσια. 

 Η EΑΑ πρέπει να ενσωματωθεί σε όλα τα προγράμματα σπουδών της 

επίσημης εκπαίδευσης, όπως είναι η εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία, η 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η τεχνική και 

επαγγελματική εκπαίδευση και η τριτοβάθμια εκπαίδευση (UNESCO, 2017, σελ. 49). 

 Επίσης όσον αφορά τα προτεινόμενα θέματα αναφέρεται ως το δικαίωμα της 

πρόσβασης σε καθαρό πόσιμο νερό και το νερό ως παγκόσμιος κοινός πόρος. Τέλος 

της τρόπος εκμάθησης και υλοποίησης του παραπάνω στόχου είναι μέσω  του 

σχεδιασμού  και της οργάνωσης εκστρατείας ευαισθητοποίησης ή σχεδίου δράσης για 

τη νεολαία σχετικά με το νερό και τη σημασία του (UNESCO, 2017, σελ. 22-23).  
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1.11  Οι βασικές ικανότητες για την εκπαίδευση για την Αειφορία 

Στο πλαίσιο των διεθνών συζητήσεων για την ΕΑΑ υπάρχει συμφωνία στο ότι οι 

παρακάτω βασικές ικανότητες αειφορίας έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη σκέψη και 

τη δράση υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης (Leicht, J. Heiss and W. J. Byun, 2018, σελ. 

44-45): 

• Συστήματα ικανότητας σκέψης: η ικανότητα της αναγνώρισης και της 

κατανόησης των σχέσεων, της ανάλυσης σύνθετων συστημάτων, της αντίληψης των 

τρόπων που τα  συστήματα είναι ενσωματωμένα μεταξύ διαφορετικών τομέων, των 

διαφορετικών κλιμάκων και της αντιμετώπισης της αβεβαιότητας. 

• Προγνωστική ικανότητα: η ικανότητα της κατανόησης και της αξιολόγησης των 

μελλοντικών επιπτώσεων των πράξεων μας και η δημιουργία οράματος για το 

μέλλον, η εφαρμογή της αρχής της πρόληψης και η αντιμετώπιση των κινδύνων και 

των αλλαγών. 

• Κανονιστική ικανότητα: η ικανότητα της κατανόησης και του προβληματισμού 

σχετικά με τους κανόνες και τις αξίες που διέπουν τις ενέργειες κάποιου και η 

διαπραγμάτευση των αξιών, των αρχών και των στόχων της βιωσιμότητας σε ένα 

πλαίσιο σύγκρουσης συμφερόντων και συμβιβασμών, αβέβαιων γνώσεων και 

αντιφάσεων. 

• Στρατηγική ικανότητα: η ικανότητα της συλλογικής ανάπτυξης και της εφαρμογής 

καινοτόμων δράσεων που ενισχύουν περαιτέρω την αειφορία σε τοπικό και σε 

διεθνές επίπεδο.  

• Ικανότητα συνεργασίας: η ικανότητα μάθησης από άλλους, καθώς και η 

κατανόηση και ο σεβασμός των αναγκών, των προοπτικών και των δράσεων των 

άλλων (ενσυναίσθηση), η κατανόηση, η σύνδεση και η ευαισθησία απέναντι στους 

άλλους (ηθική ηγεσία), η αντιμετώπιση των συγκρούσεων σε μια ομάδα, η 

διευκόλυνση των συνεργασιών και η συμμετοχική επίλυση των προβλημάτων. 

• Κριτική σκέψη: η ικανότητα αμφισβήτησης κανόνων, πρακτικών και γνωμών, ο 

αντικατοπτρισμός των δικών μας αξιών, αντιλήψεων και ενεργειών  και η συμμετοχή 

στο διάλογο για την αειφορία.  

• Η ικανότητα αυτοσυνειδησίας: η ικανότητα να σκεφτόμαστε το ρόλο μας στην 

τοπική κοινότητα και την (παγκόσμια) κοινωνία, η συνεχής αξιολόγηση και η 

περαιτέρω παρακίνηση για τις απαιτούμενες ενέργειες και η  ενασχόληση με τα 

συναισθήματα και τις επιθυμίες του ατόμου. 
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• Η ολοκληρωμένη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων: η πρωταρχική ικανότητα 

εφαρμογής διαφορετικών πλαισίων επίλυσης προβλημάτων σε σύνθετα προβλήματα 

αειφορίας και η ανάπτυξη βιώσιμης, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιης λύσης που 

προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη - ενσωματώνοντας τις προαναφερθείσες ικανότητες. 

 Οι παραπάνω ικανότητες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη βιωσιμότητα αλλά 

δεν βρίσκονται στο επίκεντρο της επίσημης εκπαίδευσης. Παρόλο που κάθε 

ικανότητα έχει τις δικές της ιδιότητες και τομείς, είναι αλληλοεξαρτώμενες. Αυτός 

είναι ο λόγος για τον οποίο η ολοκληρωμένη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων έχει 

ιδιαίτερη σημασία. Επιπλέον, βασικές ικανότητες όπως οι δεξιότητες επικοινωνίας 

είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της αειφόρου ανάπτυξης.  

 Ωστόσο, ενώ οι ικανότητες περιγράφουν την ικανότητα ή τη διάθεση να 

ενεργούμε για την αντιμετώπιση πολύπλοκων προκλήσεων, δεν συνεπάγονται 

απαραίτητα ότι ένα άτομο θα ενεργήσει με κάποιο τρόπο σε μια συγκεκριμένη 

κατάσταση. Ως εκ τούτου, για να μετατραπούν οι ικανότητες σε πραγματικά βιώσιμες 

δράσεις, τα άτομα χρειάζονται αντίστοιχες αξίες και κίνητρα. 

 Επιπλέον, η δραστηριοποίηση για τη βιωσιμότητα σχετίζεται με το 

περιβάλλον ενός ατόμου, που νοείται ως οι ευκαιρίες που είναι πέρα από τον έλεγχο 

του ατόμου. Από την άποψη αυτή, οι ευκαιρίες είναι περιβαλλοντικοί και συναφείς 

μηχανισμοί που επιτρέπουν τη δράση. 

 Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η δραστηριοποίηση για τη βιωσιμότητα 

εξαρτάται από την αλληλεπίδραση των γνώσεων και των δεξιοτήτων, των αξιών, των 

κινητήριων μοχλών και των ευκαιριών (Εικόνα 4) (Leicht, J. Heiss and W. J. Byun, 

2018, σελ. 44-45). 
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Εικόνα 4 : Βασικές ικανότητες και δράση των πολιτών για τη βιωσιμότητα των πολιτών )   

(Πηγή: Leicht, J. Heiss and W. J. Byun, 2018 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261445) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

2.1  Η ΠΕ/ΕΑΑ στο σχολείο 

Σύμφωνα με τον Ν.1892/90 και τις αντίστοιχες Εγκυκλίους, η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων της Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

 Η Π.Ε. ως εκπαιδευτική διαδικασία οδηγεί στη διασαφήνιση εννοιών, την 

αναγνώριση αξιών, την ανάπτυξη-καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και 

στάσεων που είναι απαραίτητες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη 

διαμόρφωση συμπεριφορών γύρω από τα προβλήματα που αφορούν στην ποιότητα 

του περιβάλλοντος σε ατομικό αλλά και σε ομαδικό επίπεδο. Η έννοια του 

περιβάλλοντος στην Π.Ε. αντιμετωπίζεται ολιστικά και περιλαμβάνει τις παρακάτω 

εκφάνσεις: Φυσικό, Τεχνητό/δομημένο, Κοινωνικo-Οικονομικό και Ιστορικό 

περιβάλλον. Για το λόγο αυτό κάθε πρόβλημα μελετάται διεπιστημονικά και 

διαθεματικά (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών [Δ.Ε.Π.Π.Σ.] και 

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών [Α.Π.Σ.] Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης – 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 2003). 

 Η πρώτη συστηματική προσπάθεια ένταξης και εφαρμογής της ΠΕ στο 

εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας ξεκίνησε μετά το 1976 και συνδέεται 

περισσότερο με τις εξελίξεις και τις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών που είχαν 

στόχο τη διάδοσή της, καθώς στην Ελλάδα από το τέλος της δεκαετίας του 1960 έως 

τις αρχές της δεκαετίας του 1970 δεν αναπτύχθηκε περιβαλλοντικό κίνημα ανάλογο 

με άλλες αναπτυγμένες χώρες, λόγω του ότι στην Ελλάδα δεν είχαν παρουσιαστεί 

σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, εξαιτίας του χαμηλού συγκριτικά επιπέδου της 

βιομηχανικής ανάπτυξης (Σχίζας 1993). 

 Το 1977 η Γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και 

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Συντονισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Παιδείας και το Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμόρφωσης (Κ.Ε.Μ.Ε), 

αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να  εισαγάγουν την ΠΕ στα σχολεία της 
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Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μια από τις βασικές 

δραστηριότητες της Γραμματείας ήταν η συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας με 

βασικό σκοπό τη μελέτη της διεθνούς εμπειρίας σε σχέση με την ΠΕ. Τη δεκαετία 

του 1980 αρχίζει η εφαρμογή των πρώτων προγραμμάτων ΠΕ σε πειραματικό 

επίπεδο. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 το ΥΠ.Ε.Π.Θ µε τη συνεργασία του 

Κ.Ε.Μ.Ε επιχειρεί µε επιτυχία τη πρώτη συστηµατική εισαγωγή της ΠΕ στη 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευση με επιµορφωτικά σεµινάρια, αποστολές εκπαιδευτικών 

στο εξωτερικό, προγράµµατα Π.Ε, εκδόσεις κ.λπ. (Κούσουλας Γ. 2000).  

 Η επίσημη είσοδος της ΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα γίνεται στις 

αρχές της δεκαετίας του 1990 µε το νόμο (Ν. 1892/90 - Φ.Ε.Κ 101 τ.Α΄/1990), ο 

οποίος αποτελεί ορόσημο για την εφαρμογή της ΠΕ στην Ελλάδα και ορίζει ότι η 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων σπουδών στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ταυτόχρονα προέβλεπε την ίδρυση και λειτουργία των 

ΚΠΕ. Η ΠΕ εντάχθηκε στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων οι οποίες 

υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, με την εθελοντική 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε αυτές.  

 Το 1991, η ΠΕ εισάγεται και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση µε τον νόμο (Ν. 

1946/91-Φ.Ε.Κ. 69 τ.Α΄/1991), που αναγνωρίζει την Π.Ε. ως τµήµα των 

προγραμμάτων των σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, προκειμένου οι µαθητές, 

όχι µόνο να συνειδητοποιήσουν τη σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό περιβάλλον 

αλλά και να δραστηριοποιηθούν και να συμβάλουν - µέσα από ειδικά προγράµµατα - 

στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων 

(άρθρο 62). Σημαντικό βήμα ήταν ο ορισμός Υπευθύνων ΠΕ που παρέχουν στήριξη 

για την υλοποίηση της ΠΕ στα σχολεία της χώρας, τόσο στην πρωτοβάθμια, όσο και 

στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε κάθε Νομό της χώρας, αλλά και το γεγονός ότι 

δημιουργήθηκαν Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα οποία στηρίζουν την ΠΕ 

με εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες, επιμορφωτικά προγράμματα, 

εκπαιδευτικό υλικό, δίκτυα και συνεργασίες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές πεδίο. 

 Χαρακτηριστικό της αλλαγής που επήλθε όταν εφαρμόστηκαν οι παραπάνω 

νομοθετικές ρυθμίσεις είναι το γεγονός, ότι κατά την πρώτη χρονιά διορισµού των 

Υπευθύνων ΠΕ υλοποιήθηκαν περισσότερα από 1.500 προγράµµατα ΠΕ σε 

∆ηµοτικά, Γυµνάσια και Λύκεια (Καλαϊτζίδης ∆., Ουζούνης Κ. 1999). 
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 Επόμενο σημαντικό σταθμό για τη πορεία της ΠΕ στην Ελλάδα αποτέλεσε η 

ίδρυση της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε ) το 1993, καθώς επίσης και η ταυτόχρονη ίδρυση του 

πρώτου ΚΠΕ στη Κλειτορία των Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας, όπου 

πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο αργότερα Πανευρωπαϊκή συνάντηση για την ΠΕ.  

 Μερικά χρόνια αργότερα, το 1997, υπήρξε χρονιά σταθμός για τον 

επαναπροσδιορισμό της ΠΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, ύστερα από πρωτοβουλία της 

UNESCO, με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη να εντάσσονται στο φιλοσοφικό 

πλαίσιο και τους στόχους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το 1997 

στη Θεσσαλονίκη διεξάγεται από τις 8 έως τις 12 Δεκεμβρίου Διεθνής Διάσκεψη με 

τη συνεργασία της UNESCO, της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε με  

θέμα «Περιβάλλον και Κοινωνία: Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των πολιτών για 

την Αειφορία». Μετά τη διάσκεψη τίθεται και επισήμως από τα Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ 

και Παιδείας, το θέμα επαναπροσδιορισμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

σύμφωνα με την κατεύθυνση της UNESCO. 

  Οι αναφορές που γίνονται στο θέμα της αειφόρου ανάπτυξης είναι όλο και 

πιο συχνές σε ό,τι αφορά τις υπουργικές αποφάσεις και τις εγκυκλίους. Στόχος πλέον 

είναι η αειφόρος ανάπτυξη. Για την υλοποίηση και τον σχεδιασμό των προγραμμάτων 

ΠΕ, οι θεματικές περιοχές καθορίζονται στην αρχή κάθε σχολικού έτους με σχετική 

εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ. Σύμφωνα με τις εγκυκλίους Γ2/4881/11-9-1998 και 

Γ2/4255/22-9-1999, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναζητήσουν το περιεχόμενο της 

δράσης τους στον τρέχοντα προβληματισμό για την αειφορία, να εστιάσουν στον 

εντοπισμό τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και στη συνεργασία με τοπικούς 

φορείς, να ενημερωθούν για τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης και να μεριμνήσουν για την 

κατάρτιση ενός κατάλληλου σχεδίου δράσης για τις περιβαλλοντικές ομάδες του 

σχολείου (Flogaitis et al. 2005, Λιαράκου 2006).  

 Τον Μάιο του 2003 στη Διάσκεψη του Κιέβου των Υπουργών Περιβάλλοντος 

της UNECE με θέμα «Περιβάλλον για την Ευρώπη», η ελληνική προεδρία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθεί την κατάρτιση στρατηγικής για την ΕΑΑ. Tο 

ΥΠ.Ε.Π.Θ., συμβαδίζοντας με τους στόχους της UNESCO, των Ηνωμένων Εθνών 

και άλλων οργανισμών διαμόρφωσε εκπαιδευτικές δράσεις για τη δεκαετία 2005-

2014, με στόχο να αναπτυχθούν σχολικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν τη 
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διαμόρφωση ενεργών πολιτών και ταυτόχρονα προωθούν το άνοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 

 

2.2 Τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (ΚΠΕ) 

O θεσμός των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (ΚΠΕ) είναι άμεσα 

συνδεδεμένος με το περιβαλλοντικό κίνημα και θεωρείται σήμερα διεθνώς ως ένας 

από τους κυριότερους φορείς της εκπαίδευσης έξω από το σχολείο. Δημιουργήθηκαν 

σε περιοχές όπου το φυσικό περιβάλλον έχει κυρίαρχο ρόλο προκειμένου οι μαθητές 

να έρθουν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον αλλά και με την τοπική ιστορία. Το 

πρώτο ΚΠΕ λειτούργησε το 1993 στην Κλειτορία Αχαΐας.  

 Βασικός στόχος τους είναι να βοηθήσουν το έργο της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και να συμβάλλουν στην 

ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα περιβαλλοντικής προβληματικής ώστε να 

αναπτυχθούν οι υπεύθυνες στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές που θα 

συμβάλλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας της ζωής 

στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτηξης (Υ.Α. Γ2/3219/11-5-95-Φ.Ε.Κ. 451 

τ.Β'/23-5-95).  

 Στην Ελλάδα, τα Κ.Π.Ε. θεσμοθετήθηκαν με τον Νόμο 1892/90 (ΦΕΚ 

101/τ.Α΄/31-7-1990 Άρθρο 111 §13). Πρόκειται για ένα Νόμο σταθμό για την εξέλιξη 

της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) αφού θεσμοθετεί την ΠΕ ως μέρος της 

παιδαγωγικής διαδικασίας στα σχολεία, τη θέση του Υπεύθυνου ΠΕ και την ίδρυση 

των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Υπουργικές Αποφάσεις που εκδίδονται 

στη συνέχεια καθορίζουν την ίδρυση νέων ΚΠΕ, τις προδιαγραφές των κτιρίων που 

τα στεγάζουν, τους σκοπούς, τη λειτουργία, τη στελέχωσή και τα καθήκοντα των 

απασχολούμενων σε αυτά εκπαιδευτικών (Μπότσαρης 2006). Σε εφαρμογή του 

Νόμου αυτού, εκδόθηκε η Υ.Α. Γ2/1242/19-3-1993, όπου ορίστηκαν τα πλαίσια στα 

οποία θα κινούνται τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα 

ορίστηκε ότι μπορούν να λειτουργούν σε εγκαταστάσεις σχολικών κτιρίων του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων ή σε κτίρια που διατίθενται για τις 

ανάγκες των σχολείων σε θέματα ΠΕ, όπως εγκαταστάσεις του Εθνικού Ιδρύματος 

Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), δημοτικές, κοινοτικές, ιδιωτικές και άλλες με στόχο: 



76 

 

 Τη συνειδητοποίηση από τους μαθητές της ανάγκης προστασίας του 

περιβάλλοντος και διατήρησης σε λειτουργία των βιολογικών κύκλων και 

διαδικασιών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

 Την περαιτέρω ανάπτυξη της ΠΕ γενικότερα και τη στήριξη σχετικών 

προγραμμάτων. 

 Τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ορθολογική διαχείριση του φυσικού, 

ανθρωπογενούς και φυσιο-ανθρωπογενούς οικοσυστήματος της ευρύτερης 

περιοχής του ΚΠΕ σε σχέση με τις παραγωγικές δραστηριότητες. 

 Την προβολή των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών στοιχείων της ευρύτερης 

            γεωγραφικής περιοχής του ΚΠΕ. 

 

Στα ΚΠΕ πραγματοποιούνται: 

 Ο σχεδιασμός τοπικών προγραμμάτων ΠΕ που αφορούν την ευρύτερη 

περιοχή του ΚΠΕ και υλοποιούνται σ' αυτήν με τη συμμετοχή μαθητών και 

εκπαιδευτικών, διάρκειας δύο έως πέντε ημερών, ώστε να αποτελέσουν 

οδηγούς ανάπτυξης αντίστοιχων προγραμμάτων ΠΕ στα σχολεία. 

 Ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων, που θα υλοποιούνται σε ημερήσια βάση, με 

σκοπό τη μύηση στην περιβαλλοντική προβληματική και την ΠΕ μαθητών και 

εκπαιδευτικών. 

 Η παραγωγή έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού, σχετικού με τα 

παραπάνω προγράμματα και δραστηριότητες. 

 Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών. 

 Η παιδαγωγική έρευνα στη διεπιστημονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων μέσα από τις διαδικασίες υλοποίησης των προγραμμάτων ΠΕ. 

 Η μελέτη και έρευνα της τοπικής περιβαλλοντικής προβληματικής, αλλά και 

της παιδαγωγικής της προσέγγισης, σε συνεργασία με τις διάφορες χώρες του 

εξωτερικού και ανταλλαγή σχετικών εμπειριών. 

  Η ανταλλαγή πληροφόρησης με αντίστοιχα κέντρα του εξωτερικού. 

 Η οργάνωση και λειτουργία εκθέσεων σχετικών με τις δραστηριότητες του 

ΚΠΕ. 

 Ο συντονισμός των ποικίλων εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην 

ευρύτερη περιοχή του ΚΠΕ στα πλαίσια των σκοπών και στόχων του. 
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 Με την Υ.Α. Γ2/3219/11-5-95 (Φ.Ε.Κ. 451 τ.Β'/23-5-95) διατυπώνονται οι 

ανάγκες σύνδεσης της τυπικής με την άτυπη εκπαίδευση, διαμόρφωσης κατάλληλων 

πειραματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για να επιτευχθούν κοινές δράσεις για 

το περιβάλλον σε τοπικό επίπεδο, στο πνεύμα της αειφορίας και ότι επιβάλλεται η 

ενίσχυση του θεσμού για την αποτελεσματική επαφή όσο το δυνατό μεγαλυτέρου 

τμήματος του μαθητικού πληθυσμού με το αντικείμενο της ΠΕ. 

Ως προς τη χωροταξία των ΚΠ.Ε η εγκύκλιος ορίζει ως στόχο:  

 α) την ισόρροπη χωροταξική κατανομή των ΚΠΕ, ώστε να έχουν δυνατότητα 

πρόσβασης σ’ αυτά μαθητές από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας,  

β) την αξιοποίηση κτιριακών υποδομών που υπάρχουν χωρίς να χρησιμοποιούνται 

(όπως σχολικά κτίρια, μαθητικές εστίες, κατασκηνώσεις, δημοτικά κοινοτικά κτίρια, 

στρατόπεδα, διατηρητέα κτίρια κ.α.),  

γ) την αξιοποίηση οικολογικών ενδιαφερόντων διαφόρων περιοχών της χώρας και 

των δυνατοτήτων επιστημονικής υποστήριξης, όπως και την ύπαρξη ενδιαφέροντος 

των τοπικών κοινωνιών των περιοχών αυτών.  

 Επίσης στην εγκύκλιο αυτή διακρίνονται δύο τύποι ΚΠΕ: Τα κέντρα αστικού 

και περιφερειακού τύπου.  

- Τα περιφερειακού τύπου ΚΠΕ είναι πιο μακριά από αστικά Κέντρα και 

πλησιέστερα σε φυσικά βιοσυστήματα, σε κοινότητες με λίγους κατοίκους και 

ήπια ανάπτυξη. Για τα ΚΠΕ περιφερειακού τύπου χρησιμοποιήθηκαν κυρίως 

κτίρια πρώην μαθητικών Εστιών και υπάρχει η δυνατότητα σε αυτά να 

φιλοξενήσουν εκπαιδευτικούς και μαθητές. Επιστήμονες κλπ.,  

- Τα αστικού Τύπου ΚΠΕ βρίσκονται κοντά σε αστικά κέντρα με μεγαλύτερα 

περιβαλλοντικά προβλήματα και σε κοινότητες - πόλεις με ραγδαία ανάπτυξη. 

Για τα ΚΠΕ αστικού χρησιμοποιήθηκαν κτίρια κυρίως σχολικά, τα οποία 

παραχωρήθηκαν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 Χρονικά, με διαδοχικές υπουργικές αποφάσεις, ο αριθμός των ΚΠΕ 

αυξάνονταν συνεχώς. Το 1995 λειτουργούσαν 8 ΚΠΕ, 12 το 1997, 17 το 1998, 31 το 

2003, 40 το 2004. Με Υ.Α. του 2006 (66659/Γ 7/3-7-2006), ιδρύθηκαν 14 νέα ΚΠΕ, 

φτάνοντας συνολικά τον αριθμό των 54. Το τελευταίο ΚΠΕ ιδρύθηκε στην Ελευσίνα 

το 2012. 



78 

 

Η αύξηση του αριθμού των ΚΠΕ σε όλη την επικράτεια, συνοδεύτηκε από θεσμικές 

ρυθμίσεις και αλλαγές που έβαζαν τις βάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία 

τους. Οι σημαντικότερες από αυτές ήταν οι εξής: 

 - Ο αριθμός των εκπαιδευτικών της παιδαγωγικής ομάδας κλιμακώθηκε από 5 σε 7 

και σε 9 ανάλογα με τα χρόνια λειτουργίας και το έργο του κάθε ΚΠΕ. 

 - Αναπτύχθηκε σύστημα κριτηρίων επιλογής υποψηφίων με μεγάλο εύρος και τις 

εξής κατηγορίες (Υ.Α./57905/Γ2/4-6-2002): επιστημονική και παιδαγωγική 

κατάρτιση και συγκρότηση, υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία, άσκηση 

διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, 

αξιολογικές εκθέσεις, συνεκτιμώμενα κριτήρια συνέντευξης.  

- Συγκροτήθηκαν Διαχειριστικές Επιτροπές για να διαχειρίζονται τα έσοδα και τα 

έξοδα των ΚΠΕ, δημιουργώντας προϋποθέσεις αυτόνομης βιωσιμότητας. 

 - Εκδόθηκαν αναλυτικές οδηγίες για τα θεματικά δίκτυα, για τις συνεργασίες με τους 

Υπευθύνους ΠΕ και για τις διεθνείς συνεργασίες με κριτήριο πάντα την 

προσδοκώμενη ωφέλεια για τα σχολεία (Υ.Α./Γ2/46672/9-5-02 & Υ.Α./Γ7/47587/16-

5-2003).  

- Τα Κέντρα υπάχθηκαν διοικητικά στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης οι οποίες δημιουργήθηκαν στο μεταξύ (Νόμος 2896/2002). 

 -  Διαμορφώθηκαν πίνακες Νομών εμβέλειας για κάθε ΚΠΕ.  

 -  Ορίστηκαν διαδικασίες έγκρισης λειτουργίας θεματικών δικτύων.  

-  Καθιερώθηκαν ετήσιες συναντήσεις των μελών των παιδαγωγικών ομάδων των 

ΚΠΕ (Φαραγγιτάκης, 2010). 

 Την περίοδο 2011-2016, όταν πλέον η χώρα βρίσκεται στη δίνη της 

οικονομικής κρίσης, οι παιδαγωγικές ομάδες των ΚΠΕ μειώνονται σε 5 μέλη, πλην 

των ΚΠΕ που είναι συντονιστικά των ΚΠΕ της Περιφέρειάς τους και τα οποία 

διατηρούν παιδαγωγικές ομάδες με 6 μέλη. Εκτός από τη μείωση των μελών της 

παιδαγωγικής ομάδας, την ίδια περίοδο, πολλά ΚΠΕ συνενώνονται και κάποια 

καταργούνται. Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας που διαχειρίζεται τους οικονομικούς 

πόρους μετατρέπεται σε Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Στο 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 -2013 "Ενίσχυση της Δια βίου 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων" διευρύνεται ο ρόλος των Κέντρων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, τα οποία μετονομάζονται σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το 

Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α), ονομασία που τελικά δεν επικράτησε   
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και δίνεται η δυνατότητα της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης για το 

περιβάλλον και την αειφορία σε όλες τις ομάδες πολιτών. 

 Τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (ΚΠΕ) που υπάρχουν σήμερα στην 

Ελλάδα είναι 53. Πιο συγκεκριμένα:  

 Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν: τα ΚΠΕ Καστοριάς, 

ΚΠΕ Μελίτης Φλώρινας, ΚΠΕ Βελβεντού- Σιάτιστας και ΚΠΕ Ζιάκα 

Γρεβενών.  

 Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργούν τα ΚΠΕ Πορόιων, ΚΠΕ 

Ελευθερίου – Κορδελιού και Βέρτισκου, ΚΠΕ Νάουσας Ημαθίας, ΚΠΕ 

Έδεσσας - Γιαννιτσών, ΚΠΕ Ανατ. Ολύμπου, ΚΠΕ Αρναίας και ΚΠΕ Κιλκίς.  

 Στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας Θράκης τα ΚΠΕ Σουφλίου, ΚΠΕ 

Παρανεστίου, ΚΠΕ Βιστωνίδας, ΚΠΕ Μαρώνειας και ΚΠΕ Φιλίππων.  

 Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τα ΚΠΕ Μουζακίου, ΚΠΕ Μακρινίτσας, ΚΠΕ 

Κισσάβου-Μαυροβουνίου και Ελασσόνας, ΚΠΕ Περτουλίου  - Τρικκαίων. 

 Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων τα ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου, ΚΠΕ Ιθάκης, 

ΚΠΕ Κέρκυρας και ΚΠΕ Σφακιωτών.  

 Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τα ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου και ΚΠΕ 

Ευεργέτουλα Λέσβου. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τα ΚΠΕ Κορθίου 

Άνδρου και ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου.  

 Στην Περιφέρεια Κρήτης τα ΚΠΕ Βάμου, ΚΠΕ Αρχανών - Ρούβα - Γουβών, 

ΚΠΕ Νεάπολης – Ιεράπετρας και  ΚΠΕ Ανωγείων.  

 Στην Περιφέρεια Αττικής τα ΚΠΕ Αργυρούπολης, ΚΠΕ Λαυρεωτικής, ΚΠΕ 

Δραπετσώνας και ΚΠΕ Ελευσίνας.  

 Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τα ΚΠΕ Καλαμάτας, ΚΠΕ Νέας Κίου, ΚΠΕ 

Μολάων Λακωνίας, ΚΠΕ Καστρίου Αρκαδίας και ΚΠΕ Σικυωνίων.  

 Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα ΚΠΕ Άμφισσας, ΚΠΕ Καρπενησίου 

και ΚΠΕ Στυλίδας.  

 Στην Περιφέρεια Δυτικής Στερεάς Ελλάδας τα  ΚΠΕ Κλειτορίας - Ακράτας, 

ΚΠΕ Θέρμου, ΚΠΕ Κρεστενών και ΚΠΕ Μεσολογγίου.  

 Στην Περιφέρεια Ηπείρου τα ΚΠΕ Κόνιτσας, ΚΠΕ Αράχθου, ΚΠΕ 

Πραμάντων, ΚΠΕ Φιλιατών και ΚΠΕ Φιλιππιάδας. 
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2.3 Τα ΚΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας 

2.3.1. ΚΠΕ Καστοριάς 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς ιδρύθηκε με τη συνεργασία του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Δήμου Καστοριάς στα 

τέλη του 1995 με την Υ.Α.3219/Γ2/11-5-1995. Το κτήριο στο οποίο στεγάζεται 

παραχωρήθηκε από τον Δήμο Καστοριάς και βρίσκεται στην είσοδο της πόλης της 

Καστοριάς.  

 Το Kέντρο υλοποιεί ημερήσια και τριήμερα προγράμματα για μαθητικές 

ομάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θεματολογία σχετική με 

το τοπικό μας περιβάλλον. Αντικείμενο εργασίας της Παιδαγωγικής Ομάδας του 

Κέντρου είναι κατά κύριο λόγο η εκπαίδευση μαθητών σε περιβαλλοντικά ζητήματα, 

η επιμόρφωση εκπαιδευτικών, η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, η ανάπτυξη 

θεματικών δικτύων, τοπικών και διεθνών συνεργασιών καθώς και η έρευνα σε θέματα 

περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Οι Στόχοι του Κ.Π.Ε. Καστοριάς 

 Ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, έτσι ώστε 

να αναπτυχθούν στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές που θα συμβάλλουν 

στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας ζωής και θα 

εξασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.  

 Υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, διάρκειας μίας έως 

έξι ημερών για τα σχολεία της Α'/βάθμιας και Β'/βάθμιας Εκπαίδευσης που 

επισκέπτονται το Κ.Π.Ε. Καστοριάς.  

 Υλοποίηση προγραμμάτων άτυπης εξωσχολικής περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης για ομάδες νέων.  

 Στήριξη προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των σχολείων της 

εμβέλειας του Κ.Π.Ε. Καστοριάς σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους 

Π.Ε./Σχολικών Δραστηριοτήτων των αντίστοιχων περιφερειακών ενοτήτων.  

 Παραγωγή εκπαιδευτικού ενημερωτικού υλικού (έντυπου, οπτικοακουστικού 

κ.ά.) και πιλοτικών προγραμμάτων-οδηγών για τα σχολεία.  

 Σύνδεση με επιστημονικά ιδρύματα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με 

ταυτόχρονη λειτουργία τράπεζας πληροφοριών, με σκοπό την επιστημονική 
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ενημέρωση, έρευνα και τεκμηρίωση αλλά και τη συνεργασία για παραγωγή 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 Οργάνωση και πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους 

εκπαιδευτικούς αλλά και επιμορφωτικών προγραμμάτων για ενήλικες σε 

συνεργασία με άλλους κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς φορείς. Η 

συνεργασία επεκτείνεται πέραν της επιμόρφωσης, όπου αυτό κρίνεται 

σκόπιμο, εφόσον συμβάλλει στους στόχους του Κ.Π.Ε.  

 Προώθηση της έρευνας στον χώρο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  

 

2.3.2. ΚΠΕ Μελίτης 

Ιδρύθηκε το 2003  με την Υ.Α. 72942/Γ2/11-7-2002, στελεχώθηκε τον Ιανουάριο του 

2004 και στεγάζεται στην Τ.Κ. Βεύης. 

 Το κέντρο μπορεί να δέχεται σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης σε ποσοστό 70% από τους νομούς εμβέλειας αλλά και από την υπόλοιπη 

Ελλάδα. Επίσης, οργανώνει σεμινάρια - ημερίδες, με θέματα γύρω από το περιβάλλον 

(τοπικά, εθνικά και διεθνή). 

 Σκοποί και στόχοι 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών-τριών, εκπαιδευτικών και άλλων 

κοινωνικών ομάδων. 

 Συνειδητοποίηση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη σχέση ανθρώπου 

με το περιβάλλον, φυσικό και δομημένο. 

 Αναζήτηση λύσεων με στόχο την αειφορία. 

 Ανάπτυξη υπεύθυνης στάσης και συμπεριφοράς και κατανόηση ατομικής και 

συλλογικής ευθύνης. 

 Υιοθέτηση θετικής συμπεριφοράς απέναντι σε περιβαλλοντικά ζητήματα. 

 

2.3.3. ΚΠΕ Γρεβενών 

Το Κ.Π.Ε. Γρεβενών ιδρύθηκε με την 134908/Γ7/26-11-2004 απόφαση του 

Υπουργείου Παιδείας (ΦΕΚ103 τ. Β/28-01-2005) και λειτουργεί από τον Νοέμβριο 

του 2005 και στεγάζεται στο κτίριο της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών. Ταυτόχρονα 

διατηρεί εγκαταστάσεις και στις Μαθητικές Κατασκηνώσεις Ζιάκα Γρεβενών, σε 

απόσταση 20 χιλιομέτρων από την πόλη των Γρεβενών.  
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 Αντικείμενο εργασίας της Παιδαγωγικής Ομάδας των ΚΠΕ είναι η 

εκπαίδευση μαθητών, η επιμόρφωση εκπαιδευτικών, η παραγωγή εκπαιδευτικού 

υλικού, η ανάπτυξη θεματικών δικτύων, τοπικών και διεθνών συνεργασιών καθώς και 

η έρευνα σε θέματα περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

 

2.3.4. ΚΠΕ Βελβεντού-Σιάτιστας 

Το ΚΠΕ Βελβεντού-Σιάτιστας ιδρύθηκε με την Υ.Α. Γ7/134908/26-11-2004 και η 

λειτουργία του ξεκίνησε στις 12-12-2005 μετά την πρόταση του Δήμου Βελβεντού,  

 Με τα προγράμματα του Βελβεντού-Σιάτιστας επιδιώκεται η συμβολή στη 

διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης κυρίως μέσα από τον προβληματισμό και 

την ευαισθητοποίηση και η ανάδειξη της αδιάσπαστης και διαχρονικής σχέσης του 

ανθρώπου με τα δημιουργήματά του (ανθρωπογενές περιβάλλον) και με τη φύση και 

τα δημιουργήματά της (φυσικό περιβάλλον). 

 

2.3.5. ΚΠΕ και Εκπαίδευση για την αειφορία 

Στην Υ.Α. Γ2/3219/11-5-95 (Φ.Ε.Κ. 451 τ.Β'/23-5-95), ορίζεται ότι ο κύριος στόχος 

των ΚΠΕ είναι η ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα περιβαλλοντικής 

προβληματικής ώστε να αναπτυχθούν οι υπεύθυνες στάσεις και συμμετοχικές 

συμπεριφορές που θα συμβάλλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας και 

της ποιότητας ζωής στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.  

 Σύμφωνα με την στρατηγική για την ΕΑΑ, ο ρόλος τους στην προώθηση 

ζητημάτων του περιβάλλοντος και στη διαμόρφωση περιβαλλοντικά ενεργών 

πολιτών, αναδεικνύεται κρίσιμος (UNECE, 2005). Ως χώροι πολύπλευρων δράσεων 

μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση των αρχών της ΕΑΑ, αφού μπορούν:  

α) να συνδέσουν την τυπική με την άτυπη εκπαίδευση,  

β) να προωθήσουν τη διά βίου μάθηση και εκπαίδευση, 

γ) να δείξουν τα εξωτερικά περιβάλλοντα ως εκπαιδευτικά εργαλεία,  

δ) να συνδεθούν με την τοπική κοινότητα 

ε) να ενισχύσουν τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στις δράσεις και τις 

πρωτοβουλίες τους,  

ζ) να συμβάλουν στη δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με τους 

τοπικούς πληθυσμούς ( Βεργοπούλου, Σκούλλος, 2007). 
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 Επίσης μπορούν να αποτελέσουν χώρους όπου πέρα από την ενημέρωση και 

την καθοδήγηση που παρέχουν στους μαθητές αλλά και στους πολίτες αναφορικά με 

τα περιβαλλοντικά ζητήματα, δομούνται στη φιλοσοφία των βασικών επιδιώξεων της 

ΠΕ και της ΕΑΑ, συνδέονται με την  ποιοτική εκπαίδευση και συνιστούν χώρους 

φιλελεύθερης παιδαγωγικής έκφρασης που δυνητικά συμβάλλουν στην αναβάθμιση 

των τοπικών κοινοτήτων (Παπαδημητρίου, 1994). Πολλά ΚΠΕ παρά το σημαντικό 

ρόλο που έχουν να επιτελέσουν αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στελέχωσης 

είτε αυτή αφορά τον αριθμό των απαιτούμενων εκπαιδευτικών είτε στην παρουσία 

συμπληρωματικών ειδικοτήτων (Φαραγγιτάκης, 2007), τα οποία επιδεινώθηκαν από 

την οικονομική κρίση που βιώνει σήμερα η χώρα εξαιτίας της μείωσης των μελών 

των παιδαγωγικών ομάδων και της χρηματοδότησής τους, η οποία πλέον προέρχεται 

μόνο από Εθνικούς Πόρους.   

 Παρ όλα αυτά καλούνται να σχεδιάσουν-υλοποιήσουν προγράμματα και να 

προωθήσουν δράσεις μέσα από τις οποίες οι μαθητές αλλά και ομάδες πληθυσμού 

είναι δυνατόν να αλληλεπιδράσουν με το τοπικό περιβάλλον και τους πληθυσμούς. 

Αν και είναι θεσμός αρκετά διαδεδομένος, στην πραγματικότητα τα ΚΠΕ δεν 

φαίνεται να είναι έτοιμα να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα της ΕΑΑ, ενώ η 

σύνδεσή τους με τις τοπικές κοινωνίες έχει χαρακτήρα τυπικό (Ζαχαρίου, Καδής, 

2008). 

Θα πρέπει τα ΚΠΕ να λειτουργήσουν με νέα μοντέλα συμπεριφοράς που θα 

βοηθήσουν τους μαθητές να ανακαλύψουν τον αειφορικό τρόπο ζωής μέσα από 

προγράμματα δράσης για την τοπική κοινότητα που επιβάλλονται από τις επιταγές 

της ΕΑΑ, γιατί συμβάλλουν στην ανάπτυξη πολυεπίπεδων συνεργασιών ανάμεσα στα 

μέλη της κοινότητας, στην καλλιέργεια της υπευθυνότητας, στην ανάληψη 

πρωτοβουλιών από το σύνολο των μελών της κοινότητας για την αναζήτηση 

εναλλακτικών λύσεων στην αντιμετώπιση προβλημάτων και στην ενίσχυση της 

κριτικής σκέψης των μαθητών. Η προώθηση τέτοιου είδους προγραμμάτων 

καθιέρωσε την ΠΕ ως μία φιλελεύθερη παιδαγωγική προσέγγιση που ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας (Ζαχαρίου κ.ά. 2005). 

 Η σύνδεση των ΚΠΕ με την τοπική κοινότητα, παράλληλα με τα 

προγράμματα δράσης και τη συμμετοχή των μαθητών, είναι μικρή στις τοπικές 

κοινωνίες και παρατηρείται αδυναμία ουσιαστικής ενσωμάτωσης της ΕΑΑ τα 
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προγράμματά τους, ενώ η δράση και η συμμετοχή των τοπικών πληθυσμών δεν 

ευνοείται μέσα από τον θεσμό των ΚΠΕ (Κοντάρας, 2004, Φαραγγιτάκης, 2007).  

 Το περιεχόμενο της θεματολογίας του μεγαλύτερου ποσοστού προγραμμάτων 

των ΚΠΕ αντλείται από τα υδατικά περιβάλλοντα και ακολουθούν τα σχετικά με τα 

δάση, ενώ σε μικρότερο ποσοστό καταγράφηκαν προγράμματα σχετικά με τα 

περιβαλλοντικά μονοπάτια. Αντίθετα, ελάχιστα είναι τα προγράμματα με θέματα που 

σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη όπως η φτώχεια, η ειρήνη, η δημοκρατία, η 

ισότητα φύλων, η κλιματική αλλαγή, η βιοποικιλότητα, κ.ά. (Κοντάρας, 2004).  

Επίσης, ως προς τις διδακτικές μεθόδους που εφαρμόζονται, εκφράζονται 

επιφυλάξεις, αφού από έρευνα που διεξήχθη στα προγράμματα τριών ΚΠΕ, προέκυψε 

ότι οι διδακτικές μέθοδοι στα προγράμματα που μελετήθηκαν, δεν συνάδουν με τις 

αρχές τις Βιωματικής Παιδαγωγικής  (Παπαγεωργίου κ.α., 2012). 

΄Ενας τρόπος για αποτελεσματική ΕΑΑ, εκτός από τη δημιουργία αυτούσιων 

προγραμμάτων, είναι η ενσωμάτωση θεμάτων της ΕΑΑ σε όλα τα σχολικά 

προγράμματα. Η διεύρυνση της θεματολογίας και η σύνθεση περιβαλλοντικών, 

κοινωνικών και οικονομικών διαστάσεων ενός θέματος είναι απαιτήσεις της ΕΑΑ. Οι 

εκδηλώσεις για την τοπική κοινωνία κινούνται στην κατεύθυνση της ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης για περιβαλλοντικά θέματα. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να 

δώσουν έμφαση σε παράγοντες που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής και 

διασφαλίζουν τις νέες γενιές. Για να είναι αποτελεσματική η ΕΑΑ προς τους 

επαγγελματίες και τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων, θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του επαγγέλματος ή της ομάδας π.χ. επιμόρφωση 

αγροτών για προστασία της υγείας τους, των προϊόντων τους, του περιβάλλοντος και 

της βιοποικιλότητας από τα φυτοφάρμακα (Βεργοπούλου και Σκούλος, 2007). 

 Τα ΚΠΕ για να  καταφέρουν να αποτελέσουν μία δομή ουσιαστική και 

αποτελεσματική που θα στηρίξει, σε όλο το σύστημα πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το όραμα και την κατάλληλη μετεξέλιξη της ΠΕ προς 

ΕΑΑ θα πρέπει να διευρύνουν τους δρόμους επικοινωνίας και συνεργασίας με την 

κοινωνία, να αναπτύξουν κατάλληλες συνεργασίες με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, 

παραγωγικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση και να ενισχυθούν από την 

πολιτεία, ώστε να αποκτήσουν κατάλληλους χώρους, υψηλού επιπέδου στελέχη και 

να αναπτύξουν κατάλληλες δράσεις, (Τσαλίκη, 2005). Για το λόγο αυτό χρειάζεται η 
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αποτίμηση του έργου τους, η ανανέωση του θεσμικού πλαισίου και η επιμόρφωση 

των μελών των παιδαγωγικών ομάδων, με στόχο την ποιοτική αναβάθμισή τους. 

 

2.3.6. Από τα ΚΠΕ στα ΚΕΑ 

Σύμφωνα με το νόμο 4547 /12-06-2018 για την «Αναδιοργάνωση των δομών 

υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», τα 53 Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) τα οποία προβλέπονται από το άρθρο 111 

παρ.13 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και λειτουργούν για περίπου 25 χρόνια στο 

εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας (ίδρυση του πρώτου ΚΠΕ στην Κλειτορία 

Αχαΐας το 1993), μετεξελίσσονται σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ). 

Τα ΚΠΕ όμως εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν 

έως τη συγκρότηση των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. και τον ορισμό των 

Προϊσταμένων τους. 

 Ο νέος νόμος δεν καταργεί τα ΚΠΕ, απλά αναπροσδιορίζει και αυξάνει τις 

αρμοδιότητες των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία τα οποία έχουν πλέον 

τριπλό αντικείμενο: την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την αγωγή υγείας και τον 

πολιτισμό, γι’ αυτό και ενσωματώνονται σε αυτά οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και 

Σχολικών Δραστηριοτήτων. Επίσης, ο ρόλος των ΚΕΑ διαφοροποιείται και η 

θεματολογία τους διευρύνεται, ώστε να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο 

διεπιστημονικό πεδίο με μεγαλύτερη έμφαση σε όλους τους κλάδους που σχετίζονται 

με την  εκπαίδευση για την αειφορία, δίνοντας έμφαση στον παιδαγωγικό και 

επιμορφωτικό τους ρόλο και την διασύνδεσή τους με την τοπική κοινωνία.  

 Σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης θα λειτουργεί, κοινό και για τις δύο 

βαθμίδες, Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία, έχοντας ως αποστολή: 

α) την υποστήριξη των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση για την αειφορία, με έμφαση στο 

περιβάλλον και στους τομείς που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, όπως η 

προαγωγή της υγείας και ο πολιτισμός. 

β)  τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, για τη 

διασφάλιση της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και την ανάδειξη 

βιώσιμων λύσεων στα τοπικά ζητήματα. 

Τα ΚΕΑ ασκούν επίσης τις εξής αρμοδιότητες: 
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α) Εκπονούν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές και 

εκπαιδευτικούς, στις εγκαταστάσεις των ΚΕΑ, σε επιλεγμένους κατάλληλους χώρους 

και στις σχολικές μονάδες. 

β) υιοθετούν και προβάλλουν επικοινωνιακές, ενεργητικές και αλληλεπιδραστικές 

διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, οι οποίες υποστηρίζουν τη βιωματική και 

συμμετοχική μάθηση. 

γ) προωθούν τη διεπιστημονική, συστημική και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, 

ώστε να συνδέεται σε ενιαίο πλαίσιο η εκπαίδευση με την περιβαλλοντική, 

κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική διάσταση της κοινωνίας. 

δ) καταγράφουν σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα τα προγράμματα σχολικών 

δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από τις σχολικές μονάδες της περιοχής 

αρμοδιότητάς τους, τα μελετούν και τα λαμβάνουν υπόψη για την προσαρμογή του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού και του προγραμματισμού τους στις ανάγκες των 

σχολικών μονάδων που υποστηρίζουν.  

στ) παράγουν εκπαιδευτικό υλικό και το διαθέτουν στις σχολικές μονάδες και την 

τοπική κοινότητα, σε έντυπη ή και ψηφιακή μορφή. 

ε) οργανώνουν επιμορφωτικά προγράμματα και παρέχουν επιμόρφωση σε 

εκπαιδευτικούς, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως. 

ζ) συνεργάζονται με Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και δημόσιους ή ιδιωτικούς 

επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της περιοχής τους, για το σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

η) ιδρύουν και συντονίζουν δίκτυα τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή, και 

αποφασίζουν τη συμμετοχή τους σε δίκτυα άλλων ΚΕΑ ή σχολικών μονάδων. 

(Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, 2018) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕ/ΕΑΑ 

 

3.1 Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού  

Σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι να μεταλαμπαδεύει με κατανοητό τρόπο τη 

μετάδοση της γνώσης στους μαθητές. Γι’ αυτό πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε 

να: 

α) Καθοδηγεί το μαθητή στη μελέτη  (με ασκήσεις και εργασίες) 

β) Επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες 

δ) Δίνει κίνητρο στο μαθητή για να συνεχίσει να μελετά (Ελληνικό Ανοιχτό 

Πανεπιστήμιο). 

Το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό είναι ένα μέσο διδασκαλίας και μάθησης το 

οποίο ακόμα και τη σημερινή εποχή της έντονης τεχνολογικής ανάπτυξης και 

εφαρμογής της ακόμα και στις αίθουσες διδασκαλία, θεωρείται απαραίτητο από την 

πλειονότητα του μαθητικού πληθυσμού και των εκπαιδευτικών, ενώ είναι λογικό να 

αναφέρονται οι ερευνητές σε σχολικά εγχειρίδια γιατί στην Ελλάδα είναι το κύριο 

(ίσως και μοναδικό) εκπαιδευτικό υλικό. Σύμφωνα με έρευνες τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στο εξωτερικό, τα σχολικά εγχειρίδια τείνουν να ακολουθούνται πιστά από τον 

εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια της παιδαγωγικής διαδικασίας και οι δραστηριότητες 

που επιτελούνται εντός της τάξης καθορίζονται κατά κύριο λόγο από αυτά. Επομένως  

διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία και στηρίζονται στις 

απαιτήσεις του Αναλυτικού Προγράμματος σπουδών  (Γεωργούση, 2017, σελ. 82) 

Πιο αναλυτικά, κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, το σχολικό βιβλίο: 

 συνιστά βασικό στοιχείο της παιδαγωγικής πρακτικής (Καψάλης & Θεοδώρου, 

2002; Chambliss & Calfee, 1998), 

- παροτρύνει τους μαθητές να ενδιαφερθούν για το μάθημα και ενισχύει τη δια βίου 

μάθηση (Mikk, 2000), 

 πληροφορεί και ενημερώνει το μαθητή για ένα γνωστικό αντικείμενο και 

οριοθετεί το περιεχόμενο του μαθήματος, όπως αυτό ορίζεται στο πρόγραμμα 
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σπουδών, με τη χρήση κείμενου, εικόνων, σχεδιαγραμμάτων ή γραφικών 

παραστάσεων (Ξωχέλλης, 2005; Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009; Mikk, 2000), 

 βοηθά τον εκπαιδευτικό στη μεθόδευση της διδασκαλίας του (Ξωχέλλης, 2005; 

Καψάλης & Χαραλάμπους, 2007; Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009), 

 ενεργοποιεί τους μαθητές με μαθησιακές δραστηριότητες προκειμένου να 

προσεγγίσουν και να παγιώσουν τη μάθηση συνειδητά (Ξωχέλλης, 2005; 

Καψάλης & Χαραλάμπους, 2007; Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009), 

 προάγει την κοινωνικοποίηση των μαθητών τόσο μέσα στην αίθουσα 

διδασκαλίας όσο και σε επίπεδο κοινωνίας (Καψάλης & Χαραλάμπους, 2007; 

Mikk, 2000), 

 διευκολύνει την εκμάθηση αξιών και στάσεων εφόσον προάγει δραστηριότητες 

που λαμβάνουν υπόψη τη διαφορετικότητα του κάθε μαθητή και (Mikk, 2000), 

 λειτουργεί ως εργαλείο απόκτησης πολιτισμικής και πολιτικής συνείδησης 

(Mikk, 2000), και τέλος 

 συνδέεται με τη δωρεάν εκπαίδευση και εκφράζει την εκπαιδευτική φιλοσοφία 

σε μια χώρα (Ξωχέλλης, 2005). 

 

3.2 Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού 

Τη σημερινή εποχή οι εξελίξεις είναι πολύ γρήγορες και προκειμένου το  

εκπαιδευτικό υλικό να μπορεί να συμβαδίζει μαζί τους απαιτείται  η αξιολόγησή 

του.  

Πιο συγκεκριμένα, ο Eden (Αγγέλη, 2012, σελ. 55) παραθέτει τρεις τύπους 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού: 

 Τη διδακτική κατηγοριοποίηση: Περιλαμβάνει τους στόχους, την οργάνωση, 

τη μεθοδολογία και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού. 

 Την περιεκτική κατηγοριοποίηση: Αναφέρεται στο περιεχόμενο, τη θεωρία 

μάθησης, τις διδακτικές στρατηγικές, τις προϋποθέσεις, τους στόχους και 

την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού στις κοινωνικές επιστήμες. 

 Την κατηγοριοποίηση με προσέγγιση περιεχομένου: Εδώ εντάσσονται τα 

μορφολογικά στοιχεία, το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά διδασκαλίας. 

Σύμφωνα με τον Maslankowski (Αγγέλη, 2012, σελ. 55) ένα εκπαιδευτικό μέσο είναι 

αποτελεσματικό όταν ακολουθεί τα παρακάτω κριτήρια: 
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 Προσφέρει κίνητρα στους μαθητές. 

 Συμβάλλει στην ανατροφοδότηση του μαθητή. 

 Διαθέτει δόμηση και οργάνωση των διδακτικών αντικειμένων και θεμάτων. 

 Περιέχει εκτός από τη θεωρία και παραδείγματα. 

 Περιλαμβάνει ενδιάμεσες επαναλήψεις των μαθητών, ώστε να εμπεδώσουν 

τη διδακτέα ύλη. 

 Αξιοποιείται με παραστατικό τρόπο. 

 

3.3 Το εκπαιδευτικό υλικό της ΠΕ/ΕΑΑ  

Οι Άξονες του Γνωστικού περιεχομένου των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης καθώς και οι Γενικοί Στόχοι, οι οποίοι είναι κοινοί για όλους τους 

άξονες, είναι προσανατολισμένοι στις αποφάσεις των διεθνών συνδιασκέψεων και 

συνόδων κορυφής και αφορούν και τις δύο βαθμίδες της Εκπαίδευσης. 

 Οι άξονες του γνωστικού περιεχομένου περιλαμβάνουν θέματα όπως αέρας-

ατμόσφαιρα-κλιματικές αλλαγές, νερό, έδαφος, δάση, βιοποικιλότητα-η εξαφάνιση 

των ειδών, η ενέργεια, η διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες, οι ανθρώπινες σχέσεις και αξίες (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών [Δ.Ε.Π.Π.Σ.] και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 

[Α.Π.Σ.] Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, 2003).  

 Με τον όρο "εκπαιδευτικό υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης" εννοούμε 

οποιοδήποτε διδακτικό και μαθησιακό υλικό σε έντυπη, οπτικοακουστική η ψηφιακή 

μορφή μπορεί να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές για να συμβάλει 

στην επίτευξη των στόχων ενός προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που 

εκπονείται στο σχολείο.  

 Σύμφωνα με τους Σοφούλη & Γαβρηλάκη (2002), το εκπαιδευτικό υλικό που 

παράγεται για την υποστήριξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής  τόσο 

στην τυπική όσο και στην άτυπη ΠΕ είναι, με εξαίρεση ίσως τις ΗΠΑ,  εξαιρετικά 

περιορισμένο και απουσιάζουν οι ολοκληρωμένοι μηχανισμοί αξιολόγησης της 

ποιότητας του υλικού, με την έννοια της ύπαρξης συγκεκριμένων κριτηρίων 

ποιότητας, αλλά και κριτηρίων που πιστοποιούν την επιτυχία ή αποτυχία του υλικού 

σε σχέση με τους προδιαγεγραμμένος στόχους. 
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 Αντίθετα οι Μανδρίκας & Σκορδούλης (2008) στην έρευνα τους με τίτλο 

«Καταγραφή του εκπαιδευτικού υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που έχει 

εκδοθεί από το Υπουργείο, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τις 

Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεταξύ 1993-2005» 

αναφέρουν, ότι το εκπαιδευτικό υλικό Π.Ε. που έχει παραχθεί στη χώρα μας από 

υπηρεσιακούς φορείς είναι αρκετά πλούσιο και στηρίζουν την άποψή τους στα 

ευρήματα της έρευνάς τους, σύμφωνα με τα οποία έως το τέλος του 2005 από τη 

λειτουργία των ΚΠΕ έχουν παραχθεί 107 τίτλοι εκπαιδευτικού υλικού σε ποικίλες 

μορφές: βιβλιοτετράδια, εκπαιδευτικοί φάκελοι, εκπαιδευτικά πακέτα, cd-rom κλπ.. 

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό προέρχεται κατά βάση από τα 17 παλαιότερα σε 

λειτουργία ΚΠΕ, των οποίων οι παιδαγωγικές ομάδες διαθέτουν μεγαλύτερη 

συσσωρευμένη εμπειρία. Σε αυτό προσθέτουν το ενημερωτικό και εκπαιδευτικό 

υλικό που έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν οι Υπεύθυνοι ΠΕ της κάθε Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης. Το υλικό αυτό που εκδίδεται με την επιμέλεια των Υπευθύνων ΠΕ 

φαίνεται πολύ φτωχό τουλάχιστον ως προς τον αριθμό τίτλων. Αυτό δικαιολογείται 

από την έλλειψη υπηρεσιακής χρηματοδότησης αυτής της δράσης, από την έλλειψη 

χρόνου εκ μέρους των Υπευθύνων ΠΕ και  από έλλειψη κινήτρων. 

 Επίσης επειδή το ΥΠΕΠΘ έγκαιρα διέγνωσε την ανάγκη Εφοδιασμού των 

εκπαιδευτικών με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για την ΠΕ, προχώρησε από το 

1998 στην αγορά 18.000 συνολικά πακέτων εκπαιδευτικού υλικού που 

κυκλοφορούσε στο εμπόριο και το διέθεσε σε φορείς της εκπαίδευσης. Προχώρησε 

Επίσης στην ανάθεση συγγραφής νέου εκπαιδευτικού υλικού το οποίο παραδόθηκε το 

2000. Η κατανομή των θεμάτων που εγκρίθηκαν το 1998 ήταν αρκετά ισορροπημένη, 

καθώς οι παραγόμενοι τίτλοι θα κάλυπταν όλο το φάσμα των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων. Όσον αφορά στη μορφή του υλικού, παρήχθησαν εκπαιδευτικά πακέτα 

και έντυπα εγχειρίδια, αλλά και νέες μορφές εκπαιδευτικού υλικού, όπως cd-rom, 

κουτιά πειραμάτων και εκπαιδευτικά παιχνίδια.  

 Γενικά δεν παρατηρείται σταθερή τάση αύξησης της συγγραφής 

εκπαιδευτικού υλικού με την πάροδο των ετών, αν και θα ήταν αναμενόμενο τα 

πρώτα ΚΠΕ να λειτουργήσουν ως οδηγός τον επόμενων. Αυτό εξηγείται από 

παράγοντες, όπως η ακανόνιστη ροή της χρηματοδότησης και οι αλλαγές προσώπων 

στην παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ κάθε τριετία.  Η θεματολογία των ΚΠΕ  βασίζεται 

κυρίως σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, γεγονός που όχι μόνο ενισχύει τα τοπικά 
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σχολεία κάθε περιοχής αλλά συνάδει και με τις προτάσεις των διεθνών διασκέψεων 

για ανάδειξη τοπικών θεμάτων και μελέτη τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

Τονίζεται τέλος ότι θα ήταν απαραίτητο κάποιο ειδικό σχήμα αξιολογικής ανάλυσης 

με εξειδικευμένα κριτήρια αξιολόγησης κάθε τίτλου εκπαιδευτικού υλικού 

μεμονωμένα  (Μανδρίκας & Σκορδούλης 2008).  

 Στην άποψη αυτή συγκλίνει και ο Κονταράς (2004) διαπιστώνοντας την 

αδυναμία αξιολόγησης του υπάρχοντος υλικού. Ως προς τη  σύνδεση των ΚΠΕ  με 

την τοπική κοινωνία  αναφέρει τον πολύ μικρό βαθμό παραγωγής εκπαιδευτικού 

υλικού που απευθύνεται στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και την μικρή προσπάθεια 

διάχυσης της πληροφορίας που χειρίζονται τα ΚΠΕ μέσω των ΜΜΕ (τηλεόραση, 

ραδιόφωνο, εφημερίδες) τοπικών ή πανελλαδικής εμβέλειας. Επίσης συμπεραίνει ότι 

δεν προκύπτει σοβαρή συνεργασία με ΑΕΙ για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, 

αλλά και δε φαίνεται πως τηρούνται κάποιες γενικές αρχές για τη διδασκαλία, το 

είδος, την εμφάνιση, το περιεχόμενο, τους στόχους και την αξιοπιστία αυτού του 

υλικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

4.1 Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της προηγούμενης ενότητας χρειάζεται ένα ειδικό 

αξιολογικό πλαίσιο για το υλικό των ΚΠΕ. Στηριζόμενοι στο παραπάνω, καθώς και 

στο ότι οι προηγούμενες εργασίες έχουν δημοσιευτεί αρκετά χρόνια πριν, αλλά και 

στην ανάγκη που υπάρχει για ενσωμάτωση της εκπαίδευσης για την αειφορία σε όλες 

της βαθμίδες και σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης (τυπική, μη τυπική κλπ) προκύπτει 

η ανάγκη νέων αξιολογικών διερευνήσεων σε σχέση με τη δράση αλλά και το υλικό 

που παράγουν τα ΚΠΕ. 

 Σκοπός της έρευνάς μας είναι η διερεύνηση της ενσωμάτωσης της 

εκπαίδευσης για την αειφορία στο υλικό που παράγεται στα ΚΠΕ και έχει τα εξής 

ερευνητικά ερωτήματα:  

1) Έχουν ενσωματωθεί στο εκπαιδευτικό υλικό των ΚΠΕ Δυτικής Μακεδονίας οι 

αρχές της εκπαίδευσης για την αειφορία, όσον αφορά την θεματολογία όπως 

καθορίζεται από τους στόχους για την Αειφόρο ανάπτυξη (ΣΑΑ 

2) Έχουν ενσωματωθεί στο εκπαιδευτικό υλικό των ΚΠΕ Δυτικής Μακεδονίας οι 

αρχές της εκπαίδευσης για την αειφορία  όσον αφορά τον μαθησιακό 

προσανατολισμό των στόχων (γνωστικοί, κοινωνικο-συναισθηματικοί και 

συμπεριφορικοί) όπως αυτός προσδιορίζεται από την UNESCO; 

3) Έχουν ενσωματωθεί στο εκπαιδευτικό υλικό των ΚΠΕ Δυτικής Μακεδονίας οι 

αρχές της εκπαίδευσης για την αειφορία  όσον αφορά την παρουσία στόχων που 

συνδέονται με τους τέσσερεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης (περιβάλλον, 

κοινωνία, οικονομία, πολιτική);  

4) Ποιοι προσανατολισμοί αντιπροσωπεύονται στους στόχους του εκπαιδευτικού 

υλικού των ΚΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας; 
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4.2 Το υλικό 

Τα δεδομένα της ανάλυσης προέρχονται από τους στόχους, του εκπαιδευτικού 

υλικού, 30 προγραμμάτων των τεσσάρων ΚΠΕ Δυτικής Μακεδονίας. Το 

εκπαιδευτικό υλικό ήταν σε χρήση κατά το σχολικό έτος 2017-2018.  

Το εκπαιδευτικό υλικό εμφανίζεται στον πίνακα 1 και αποτελείται από τους 

παρακάτω τίτλους: 

 

Πίνακας 1: Το εκπαιδευτικό υλικό της έρευνας 

Τίτλος προγράμματος Είδος υλικού ΚΠΕ 

Π1= 1ο πρόγραμμα "Οι δρόμοι 

του νερού  - Η λίμνη της 

Καστοριάς" 

Δ, Κ-Β3 ΚΠΕ Καστοριάς  

Π2= 2ο πρόγραμμα "Το 

Δάσος" 

Δ, Ο, Μ, ΦΕ ΚΠΕ Καστοριάς  

Π3= 3ο πρόγραμμα “Ενέργεια 

και περιβάλλον” 

Δ, Κ-Β2, Μ, ΦΕ, ΚΠΕ Καστοριάς  

Π4= 4ο πρόγραμμα 

“Βιοποικιλότητα – Το 

εργαστήρι της ζωής” 

Δ, Κ-Β2, Μ, ΦΕ-ΘΣ- 

Δρ 

ΚΠΕ Καστοριάς  

Π1= 1ο πρόγραμμα 

"Άνθρακες… ο θησαυρός" 

Δ, Κ-1-2-3-4, Μ ΚΠΕ Μελίτης 

Π2= 2ο πρόγραμμα "Τα δάση 

μας… τα κάλλη μας" 

Δ, Κ-Α-Β, Μ, Δρ ΚΠΕ Μελίτης 

Π3= 3ο πρόγραμμα 

"Διαδρομές του νερού στη 

λεκάνη της Πελαγονίας" 

Μ, Δρ ΚΠΕ Μελίτης 

Π4= 4ο πρόγραμμα "Νερό… 

με γεύση" 

Μ, Δρ, Πα ΚΠΕ Μελίτης 

Π5= 5ο πρόγραμμα "Το 

σχολείο πάει Λίμνες" 

Μ, Δρ ΚΠΕ Μελίτης 

Π6= 6ο πρόγραμμα 

"Γνωρίζοντας το περιαστικό 

Μ, Δρ ΚΠΕ Μελίτης 
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δάσος της πόλης μας" 

Π7= 7ο πρόγραμμα 

"Περιβαλλοντικές και 

πολιτιστικές διαδρομές στην 

πόλη της Φλώρινας" 

Μ, Δρ ΚΠΕ Μελίτης 

Π8= 8ο πρόγραμμα 

"Περιβάλλον και πολιτισμός 

στην περιοχή του Αμυνταίου" 

Μ, Δρ, ΤΕ ΚΠΕ Μελίτης 

Π9= 9ο πρόγραμμα "Ταξίδι 

στην ενδοχώρα του λιγνίτη" 

Μ, Δρ  ΚΠΕ Μελίτης 

Π10= 10ο πρόγραμμα "Ταξίδι 

στη χώρα των λιμνών" 

Μ, Δρ ΚΠΕ Μελίτης 

Π11= 11ο πρόγραμμα 

"Περιβαλλοντικές και 

πολιτιστικές διαδρομές στη γη 

της Φλώρινας" 

Δ, Ο, Μ ,Δρ ΚΠΕ Μελίτης 

Π12= 12ο πρόγραμμα 

"Ανακυκλώνοντας 

καλλιτεχνικά" 

Δ, Ο ΚΠΕ Μελίτης 

Π1= 1ο πρόγραμμα "Όρλιακας, 

το δάσος των χρωμάτων" 

Δ, Ο, Μ, Δρ ΚΠΕ  Γρεβενών 

Π2= 2ο πρόγραμμα "Πέτρινα 

Γεφύρια στο Βενέτικο ποταμό 

– Μνημεία λαϊκού πολιτισμού" 

Δ, Κ-1-2-3-4, Μ, ΦΕ ΚΠΕ  Γρεβενών 

Π3= 3ο πρόγραμμα "Ο 

θαυμαστός μικρόκοσμος των 

μανιταριών" 

Μ, ΤΕ ΚΠΕ  Γρεβενών 

Π4= 4ο πρόγραμμα "Δάσος, ο 

χορός των Δρυάδων" 

Μ,ΤΕ ΚΠΕ  Γρεβενών 

Π1= 1ο πρόγραμμα "Λάφιστα" Δ, Μ, Δρ, ΦΕ ΚΠΕ Βελβεντού-

Σιάτιστας 

Π2= 2ο πρόγραμμα " Με το 

Σιταράκη στου μύλου το 

Μ, Πα, Δρ ΚΠΕ Βελβεντού-

Σιάτιστας 
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δρομάκι" 

Π3= 3ο πρόγραμμα "Ροδάκινο, 

το… μυρωδάτο! 

Ολοκληρωμένη παραγωγή, 

προστασία και διατήρηση της 

βιοποικιλότητας." 

Μ, Δρ ΚΠΕ Βελβεντού-

Σιάτιστας 

Π4= 4ο πρόγραμμα "Δάσος- 

Κιβωτός ζωής" 

Μ, Δρ ΚΠΕ Βελβεντού-

Σιάτιστας 

Π5= 5ο πρόγραμμα "Εμνήσθην 

ημερών αρχαίων" 

Μ, Δρ, ΦΕ ΚΠΕ Βελβεντού-

Σιάτιστας 

Π6= 6ο πρόγραμμα "Τρέχει, 

τρέχει, τρέχει το νερό" 

Μ, Δρ  ΚΠΕ Βελβεντού-

Σιάτιστας 

Π7= 7ο πρόγραμμα 

"Προβιομηχανικά εργαστήρια" 

Μ, Δρ ΚΠΕ Βελβεντού-

Σιάτιστας 

Π8= 8ο πρόγραμμα 

"Λαογραφικό Μουσείο" 

Μ, Δρ ΚΠΕ Βελβεντού-

Σιάτιστας 

Π9= 9ο πρόγραμμα "Σεργιάνι 

στο χρόνο" 

Μ,Δρ ΚΠΕ Βελβεντού-

Σιάτιστας 

Π10= 10ο πρόγραμμα "Ένα 

σχολείο πολύ πράσινο! - 

Βιοκλιματικό Σχολείο και 

Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας" 

Μ,Δρ ΚΠΕ Βελβεντού-

Σιάτιστας 

 

 
 

Κωδικοποίηση υλικού 

Δ= βιβλίο Δασκάλου  

Α= αριθμός σελίδας  

Κ = κεφάλαιο 

Ο =  ολόκληρο το βιβλίο 

ΦΕ=  φύλλα εργασίας 

ΤΕ= τετράδιο εργασιών 

ΕΥ= εποπτικό υλικό 

ΘΣ= θέματα συζήτησης 
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Δρ= δραστηριότητες 

Μ =  μαθητής 

Πα= παραμύθι 

ΥΥ= υποστηρικτικό υλικό 

Οδ = οδηγός 

 

4.3 Η μέθοδος ανάλυσης 

4.3.1. Η ανάλυση περιεχομένου 

Για να απαντηθούν τα τρία πρώτα ερευνητικά ερωτήματα το υλικό αναλύθηκε με 

ανάλυση περιεχομένου που θεωρήθηκε κατάλληλη, καθώς όπως προκύπτει από την 

περιγραφή που ακολουθεί οι κατηγορίες συγκροτούνται εξ αρχής με βάση τη θεωρία 

και δεν προκύπτουν από το υλικό.  

 Ανάλυση περιεχομένου λοιπόν είναι μία τεχνική έρευνας που έχει ως στόχο να 

οδηγηθεί ο ερευνητής σε επαληθεύσιμα και έγκυρα συμπεράσματα που προκύπτουν 

από γραπτά κείμενα ή άλλα δεδομένα όπως εικόνες, ηχητικό υλικό κλπ. και αφορούν 

το συναποτελούμενο κείμενο (context) μέσα στο οποίο χρησιμοποιούνται 

(Κιμουρτζής, 2016, σελ. 5).  

 Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι η ανάλυση περιεχομένου έχει 

εξειδικευμένες μεθόδους που χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία (reliability) και από 

επαναληψιμότητα (replicability) δηλαδή οι ερευνητές που εργάζονται σε διαφορετικό 

χρόνο και κάτω από διαφορετικές συνθήκες αναμένεται να οδηγηθούν στα ίδια 

αποτελέσματα. Επίσης χαρακτηρίζεται από εγκυρότητα (validity), δηλαδή η έρευνα 

υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο και τα πορίσματά της μπορούν να επαληθευθούν 

(Κιμουρτζης, 2016, σελ. 5-6). 

 Στόχος της ανάλυσης περιεχομένου είναι η αντικειμενική, συστηματική και 

ποσοτική περιγραφή του φανερού περιεχομένου της επικοινωνίας του γραπτού ή του 

προφορικού λόγου (Γαβριηλίδου,  χχ). 

 Μέσω της ανάλυσης περιεχομένου παρέχεται η δυνατότητα μελέτης όλων των 

στοιχείων της επικοινωνίας δηλαδή ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών του 

πομπού και των αποδεκτών, η μελέτη των σκοπών και των μέσων των μηνυμάτων με 

τα οποία επιχειρείται η πρόκληση της προσοχής και του ενδιαφέροντος των 

αποδεκτών και η μελέτη των αποτελεσμάτων που επιφέρει το μήνυμα στους 

αποδέκτες. Με αυτόν τον τρόπο η εν λόγω μέθοδος χρησιμοποιείται για τον 
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προσδιορισμό: α) των χαρακτηριστικών του περιεχομένου, β) των χαρακτηριστικών 

του πομπού της επικοινωνίας, γ) των χαρακτηριστικών των αποδεκτών της 

επικοινωνίας και των επιπτώσεών της σε αυτούς με σκοπό την εξαγωγή εγκύρων 

συμπερασμάτων (Τζάνη, 2005, σελ. 4).  

 Η ανάλυση περιεχομένου συνίσταται στην ταξινόμηση των στοιχείων ενός 

κειμένου (λέξεων, φράσεων, παραγράφων κλπ) σ’ έναν ορισμένο αριθμό κατηγοριών 

που είναι εκ των προτέρων καθορισμένες, δηλαδή ταξινομούνται όλα τα στοιχεία 

ενός κειμένου σε μια σειρά από ενότητες-φακέλους-θυρίδες. Μ’ αυτόν τον τρόπο, το 

κείμενο χαρακτηρίζεται από την ποσότητα των στοιχείων τα οποία βρίσκονται σε 

κάθε μια από αυτές τις ενότητες-φακέλους-θυρίδες (Γαβριηλίδου, χχ). 

 Τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσει ο ερευνητής προκειμένου να 

οδηγηθεί προς τα συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα: 

- Μοναδοποίηση (unitization) 

- Δειγματοληψία 

- Καταγραφή/Κωδικοποίηση των δεδομένων 

- Περιορισμός των δεδομένων ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά και διαχειρίσιμα. 

- Εξαγωγή συμπερασμάτων 

- Παρουσίαση των απαντήσεων στις διατυπωθείσες ερωτήσεις. 

 Αναλυτικότερα η μοναδοποίηση είναι η συστηματική διάκριση εκείνων των 

τμημάτων του κειμένου που ενδιαφέρουν την εκάστοτε έρευνα. Η δειγματοληψία 

επιτρέπει την εξοικονόμηση πόρων και χρόνου, περιορίζοντας τις παρατηρήσεις σε 

ένα ορισμένο και διαχειρίσιμο σύνολο μονάδων αντιπροσωπευτικών του συνόλου. Η 

καταγραφή/κωδικοποίηση οδηγεί στην πιο εύκολη και γρήγορη εξαγωγή των 

συμπερασμάτων. Τα δεδομένων είναι συχνά απαραίτητο να περιοριστούν, ειδικά όταν 

ο όγκος των δεδομένων είναι πολύ μεγάλος (Κιμουρτζης, 2016, σελ. 13). 

 

4.3.2. Η μέθοδος της διαρκούς σύγκρισης 

Για να απαντηθεί το 4ο
 ερευνητικό ερώτημα επιλέχθηκε η ανάλυση των δεδομένων να 

γίνει με τη μέθοδο της διαρκούς σύγκρισης, καθώς δεν προϋποθέτει 

προκατασκευασμένες από τη θεωρία κατηγορίες αλλά οι κατηγορίες αναδύονται και 

συγκροτούνται από τα ίδια τα δεδομένα.  
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 Η μέθοδος της διαρκούς σύγκρισης (constant comparative method ή method 

of constant comparison) των Glasser & Strauss (1967) είναι μια ποιοτική μέθοδος 

ανάλυσης των δεδομένων που δεν απαιτεί προσχηματισμένο σύνολο κατηγοριών. 

Σύμφωνα με τη μέθοδο η θεμελίωση και η παραγωγή των συμπερασμάτων πρέπει να 

επιτευχθεί μέσω προσεκτικής σύγκρισης των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί ως εξής: 

στο πρώτο επίπεδο αναλύονται οι έννοιες και οι κατηγορίες των εννοιών μαζί με τις 

ιδιότητές τους και στο δεύτερο επίπεδο οι υποθέσεις ή οι γενικευμένες σχέσεις 

μεταξύ των κατηγοριών και των ιδιοτήτων τους. Οι Glasser & Strauss (1967) 

περιγράφουν τη μέθοδο σε τέσσερις διακριτές αλλά και κυκλικά επαναλαμβανόμενες 

φάσεις: 1) σύγκριση των δεδομένων που είναι κατάλληλα για κάθε κατηγορία, 2) 

δημιουργία των κατηγοριών και των ιδιοτήτων τους, 3) οριοθέτηση των 

συμπερασμάτων και 4) συγγραφή των συμπερασμάτων.  

 

4.3.3. O μετασχηματισμός των στόχων σε μονάδες ανάλυσης (πληροφορίας) 

Για αρχή ψάξαμε στο εκπαιδευτικό υλικό των ΚΠΕ για να εντοπίσουμε τους στόχους 

σε κάθε βιβλίο του προγράμματος, δηλαδή ψάξαμε να βρούμε τι επιδιώκει κάθε 

πρόγραμμα των ΚΠΕ. Για να κατανοήσουμε καλύτερα το περιεχόμενο κάθε στόχου 

και να μπορέσουμε να εντάξουμε τις μονάδες πληροφορίας σε αντίστοιχες κατηγορίες 

χρησιμοποιήσαμε τους επιμέρους δείκτες κάθε στόχου (UN, 2017) .  

 Για παράδειγμα τον στόχο του ΚΠΕ «Οι μαθητές να κατανοήσουν την αξία του 

υδάτινου οικοσυστήματος και την ιδιαιτερότητα του ξινού νερού ως φυσικού πόρου» 

τον εντάξαμε στον ΣΑΑ 6 στηριζόμενοι στον επιμέρους δείκτη «6.5 Διαχείριση των 

υδάτινων πόρων σε όλα τα επίπεδα μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας» Τον στόχο 

του ΚΠΕ «Ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς και της πολιτιστικής παράδοσης της 

παραγνωρισμένης  περιοχής του Αμυνταίου» τον εντάξαμε στον ΣΑΑ 11 στηριζόμενοι 

στον επιμέρους δείκτη «11.4 Προστασία και διαφύλαξη της πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς». 

 Οι καταγεγραμμένοι στόχοι που προέρχονται από το υλικό που προαναφέραμε 

(Πίνακας 1) μετασχηματίστηκαν σε μονάδες πληροφορίας (Lincoln & Guba 1985; 

Miles & Huberman, 1994, Glasser & Strauss 1967) και κάθε καταγεγραμμένος στόχος 

αποτέλεσε μια ή περισσότερες από μία μονάδες πληροφορίας.  

 Σύμφωνα με τους Glasser & Strauss ως μονάδα πληροφορίας (units of 

information) θεωρείται μια ενότητα πληροφορίας, το μικρότερο δηλαδή κομμάτι 
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πληροφορίας, το οποίο μπορεί να απομονωθεί από τα δεδομένα. Κάθε κομμάτι 

πληροφορίας δίνει μια ολοκληρωμένη πληροφορία και μπορεί να γίνει κατανοητό 

από όποιον έχει μια ευρεία γνώση του σκοπού της έρευνας χωρίς να του δοθούν 

επιπλέον πληροφορίες.   

 Στην ερευνά μας ως μονάδα πληροφορίας μπορούμε να ορίσουμε τον καθένα 

στόχο τον οποίο δεν τον κρατήσαμε όπως είναι, αλλά τον σπάσαμε γιατί είχε 

διαφορετικές πληροφορίες. Επίσης επειδή σε κάθε πλαίσιο (άξονα) ανάλυσης είτε 

είναι οι στόχοι για την Αειφόρο ανάπτυξη (ΣΑΑ), είτε οι πυλώνες της αειφορίας, είτε 

η ποιοτική ανάλυση (4ο άξονας ανάλυσης), η ολοκληρωμένη μονάδα πληροφορίας (ο 

καθένας στόχος των ΚΠΕ ξεχωριστά) αποκτά άλλη διάσταση λόγω του διαφορετικού 

νοήματος, παρατηρούμε διαφορετικό αριθμό μονάδων σε κάθε ανάλυση. Η απόκλιση 

στον αριθμό των μονάδων ανάλυσης όμως δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη ώστε να μας 

οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα. Στην πρώτη ανάλυση οι μονάδες ανάλυσης είναι 161 

ενώ στην τέταρτη φτάνουν τις 171. 

 

4.3.4. H Ανάλυση περιεχομένου 

4.3.4.1. Η ανάλυση περιεχομένου με πλαίσιο αναφοράς τους στόχους για την 
αειφόρο ανάπτυξη του ΟΗΕ 

Στις τρεις πρώτες αναλύσεις, content analysis ή αλλιώς ανάλυση περιεχομένου, 

κατηγοριοποιήθηκαν οι στόχοι των ΚΠΕ με κριτήριο το να ταιριάζουν στη θεωρία 

που υπάρχει σχετικά με τους στόχους για την αειφόρο ανάπτυξη, τους μαθησιακούς 

στόχους έτσι όπως τους ορίζει η UNESCO και τους τέσσερις Πυλώνες της αειφορίας.  

 Πιο αναλυτικά, στο πρώτο πλαίσιο ανάλυσης, διερευνήθηκε η ένταξη των 

εκπαιδευτικών στόχων των προγραμμάτων των ΚΠΕ Δυτικής Μακεδονίας - των 161 

μονάδων πληροφορίας που προέκυψαν τελικά - στους 17 στόχους για την αειφόρο 

ανάπτυξη, όπως τους θέσπισε ο ΟΗΕ (UN, 2017). Οι στόχοι των ΚΠΕ που δεν 

εντάχθηκαν σε κάποιον από τους 17 στόχους για την αειφόρο ανάπτυξη (ΣΑΑ)  

καταγράφηκαν ως αταξινόμητοι. Στη συνέχεια υπολογίστηκε η συχνότητα και το 

ποσοστό εμφάνισής τους σε κάθε στόχο για την αειφόρο ανάπτυξη για όλα τα ΚΠΕ 

συνολικά, αλλά και για κάθε ένα ξεχωριστά.. 

 Στη συνέχεια θα παρατεθούν κάποιες γενικότερες διαπιστώσεις για τα 

κριτήρια ένταξης του κάθε στόχου των ΚΠΕ στους αντίστοιχους στόχους για την 

Αειφόρο ανάπτυξη (ΣΑΑ): 
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 Για κάθε ΣΑΑ έχουμε καταγράψει και τους δείκτες του, π.χ. ο παρακάτω 

δείκτης «3.9 Μείωση του αριθμού των θανάτων και των ασθενειών από 

επικίνδυνες χημικές ουσίες και από ρύπανση και μόλυνση του αέρα, του νερού 

και του εδάφους» αναφέρεται στον ΣΑΑ 3, ενώ ο δείκτης  «6.6 Προστασία και 

αποκατάσταση των βουνών, των δασών, των υγροτόπων, των ποταμών, του 

υδροφόρου ορίζοντα και των λιμνών», στον ΣΑΑ 6.  

Δεν αφορούν όλοι οι δείκτες τους στόχους των ΚΠΕ, οπότε εντοπίζουμε 

αυτούς που πλησιάζουν το περιεχόμενο των στόχων των ΚΠΕ. 

 Επίσης κάποιους στόχους των προγραμμάτων των ΚΠΕ, όπως προαναφέραμε 

τους χωρίσαμε σε επιμέρους νοήματα (μονάδες πληροφορίας) δηλαδή σε 

επιμέρους υποστόχους, γιατί ένας στόχος μπορεί να έχει ένα, δύο ή και 

παραπάνω νοήματα στο περιεχόμενό του. Στη συνέχεια τον κάθε υποστόχο 

τον εντάξαμε στον αντίστοιχο στόχο για την Αειφόρο ανάπτυξη (ΣΑΑ) που 

ταιριάζει. Για παράδειγμα: 

-«Οι μαθητές να κατανοήσουν τον κύκλο του νερού     

(ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,Πα,στ3α)»1
 

- «[Οι μαθητές] να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση των στοιχείων της 

φύσης. (ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,Πα,στ3β)» 

Επίσης  

- «Να κατανοήσουν και να αντιληφθούν οι μαθητές ότι κάθε είδους δράση 

προϋποθέτει κατανάλωση ενέργειας. (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β1,Μ,ΦΕ,στ1α)» 

- «Να γνωρίσουν [Οι μαθητές ], μέσα από την ιστορική διαδρομή του 

ανθρώπου πάνω στον πλανήτη, τη χρήση ενεργειακών πηγών σε κάθε 

εποχή. (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β1,Μ,ΦΕ,στ1β)» 

                                                 

1
 Ο κωδικός κάθε αποσπάσματος δίνει πληροφορίες για την προέλευση του υλικού και για τον 

εντοπισμό του στόχου. Το σύστημα κωδικοποίησης πλήρες παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α.  Πιο 

συγκεκριμένα ο κωδικός (ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,Πα,στ3α) σημαίνει ότι το υλικό προέρχεται από το ΚΠΕ4 

δηλαδή το ΚΠΕ Βελβεντού-Σιάτιστας, το Π6 ότι αντιστοιχεί στο 6ο
 πρόγραμμα αυτού του ΚΠΕ, 

δηλαδή στο «Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό», το Μ μας ενημερώνει ότι πρόκειται για βιβλίο για τον 

μαθητή, το Δρ ότι αφορά δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σε παραμύθι και το στ3α αναφέρεται 

στον αριθμό του στόχου και τον υποστόχο. 
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 Οι στόχοι των ΚΠΕ που δεν ταίριαζαν σε κανένα στόχο για την Αειφόρο 

ανάπτυξη (ΣΑΑ) συμπεριλαμβανομένων και των δεικτών τους εντάχθηκαν σε 

μια 18η
 κατηγορία που δημιουργήθηκε με την ονομασία αταξινόμητοι στόχοι. 

Πρώτα έγινε η ομαδοποίηση με βάση το περιεχόμενο των στόχων που ταιριάζουν με 

τους ΣΑΑ. Ύστερα για να είμαστε σίγουροι ότι η ομαδοποίηση των στόχων ήταν 

σωστή, κάναμε αναζήτηση στους στόχους των ΚΠΕ με κριτήριο λέξεις κλειδιά, που 

έχουν σχέση με τους ΣΑΑ π.χ. φτώχεια, πείνα, γεωργία, υγεία, ισότητα, απασχόληση, 

εργασία, κατοικία κλπ., για να εντοπίσουμε αν περιέχουν τις αντίστοιχες λέξεις 

κλειδιά που ψάχνουμε. Στη συνέχεια ανάλογα με το νόημα των στόχων των ΚΠΕ, 

στους οποίους εντοπίσαμε τις παραπάνω λέξεις, τους εντάξαμε στον αντίστοιχο ΣΑΑ. 

Για παράδειγμα με κριτήριο τη λέξη γεωργία εντοπίστηκε ο στόχος «Να κατανοήσουν 

οι μαθητές την τεράστια σημασία και την ανεκτίμητη αξία του νερού και του εδάφους, 

ως φυσικοί πόροι, αλλά και για τη γεωργία ειδικότερα  (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ6α)», ο 

οποίος τελικά δεν είχε σχέση με το νόημα του 2ου στόχου των ΣΑΑ «Τερματισμός 

της πείνας και προώθηση της βιώσιμης γεωργίας», αλλά αφορούσε το νερό. 

 Για την αξιοπιστία της ανάλυσης ενεπλάκησαν άλλοι δύο αναλυτές, 

προκειμένου με συναίνεση να προκύψει η τελική κατηγοριοποίηση των στόχων των 

ΚΠΕ, αφού πρώτα έγινε συζήτηση για κάθε έναν ξεχωριστά και ιδιαίτερα για αυτούς 

που υπήρχαν διαφοροποιήσεις (αρχικό ποσοστό συμφωνίας 69,56 % ). Η συζήτηση 

συνεχίστηκε μέχρι την επίτευξη τελικής συμφωνίας. 

 

 

4.3.4.2. H διαδικασία ανάλυσης ως προς τους μαθησιακούς στόχους 

Στο δεύτερο πλαίσιο ανάλυσης, κατηγοριοποιήθηκαν οι στόχοι των προγραμμάτων 

των ΚΠΕ σε γνωστικούς, κοινωνικο-συναισθηματικούς και συμπεριφορικούς, 

σύμφωνα με το κείμενο της Unesco για τους μαθησιακούς στόχους (UNESCO 2017). 

 Για την αξιοπιστία της ανάλυσης ενεπλάκησαν άλλοι δύο αναλυτές, 

προκειμένου με συναίνεση να προκύψει η τελική κατηγοριοποίηση των στόχων των 

ΚΠΕ, αφού πρώτα έγινε συζήτηση για κάθε έναν ξεχωριστά και ιδιαίτερα για αυτούς 

που υπήρχαν διαφοροποιήσεις (αρχικό ποσοστό συμφωνίας 75,78%). 

 Από τους 161 στόχους υπήρξε συμφωνία ως προς την κατηγοριοποίηση σε 

122 στόχους (75,78%), ενώ οι στόχοι για τους οποίους υπήρξαν διαφοροποιήσεις 

ανάμεσα στους τρεις αναλυτές ανέρχονται στους 39 (24,22%). Μόνο οι δύο από 
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αυτούς παρέμειναν στην κατηγορία που τους είχε εντάξει ο πρώτος αναλυτής μετά 

από συναίνεση και των τριών αναλυτών. Για έναν από τους στόχους του ΚΠΕ3 

αποφασίστηκε με συναίνεση να αλλάξει κατηγορία λόγω του ότι οι δραστηριότητες 

που εντάσσονται σ’ αυτόν υλοποιούνται στο πεδίο. Από τους υπόλοιπους 36 οι πέντε 

έσπασαν και μπήκαν σε δύο κατηγορίες. Αναλυτικότερα έχουμε 15 διαφοροποιήσεις 

στο ΚΠΕ1, 8 διαφοροποιήσεις στο ΚΠΕ2, 3 στο ΚΠΕ3 και 13 στο ΚΠΕ4. Γι’ αυτό οι 

161 στόχοι της πρώτης ανάλυσης έγιναν 166 κατά την ολοκλήρωση της δεύτερης 

ανάλυσης.  

 Για κάθε στόχο για την Αειφόρο ανάπτυξη (ΣΑΑ), οι μαθησιακοί στόχοι 

αφορούν τους γνωστικούς, κοινωνικο-συναισθηματικούς και συμπεριφορικούς 

τομείς.  

 Προκειμένου να γίνει η κατηγοριοποίηση χρησιμοποιήθηκαν ως κριτήρια το 

αν ο στόχος αφορά κάποια γνώση, κάποια κοινωνική δεξιότητα ή κάποια δράση και 

θεωρήθηκαν αντίστοιχα ως γνωστικοί, κοινωνικο-συναισθηματικοί ή 

συμπεριφορικοί.  

 Ο γνωστικός τομέας περιλαμβάνει τις γνώσεις και τις δεξιότητες σκέψης που 

απαιτούνται για την καλύτερη κατανόηση του ΣΑΑ και των προκλήσεων για την 

επίτευξη αυτού (Unesco, 2017: 11). 

 Ο κοινωνικο-συναισθηματικός τομέας περιλαμβάνει κοινωνικές δεξιότητες 

που επιτρέπουν στους μαθητές να συνεργαστούν, να διαπραγματευτούν και να 

επικοινωνήσουν για την προώθηση των ΣΑΑ, καθώς και τις προσωπικές δεξιότητες, 

αξίες, συμπεριφορές και κίνητρα που επιτρέπουν στους μαθητές να αναπτυχθούν 

(Unesco, 2017: 11).. 

 Ο συμπεριφορικός τομέας περιγράφει τις ικανότητες δράσης. (Unesco, 2017: 

11) 

Για παράδειγμα ο στόχος των ΚΠΕ: «Οι μαθητές να γνωρίσουν και να ερευνήσουν το 

βασίλειο των μυκήτων μέσα από μια σειρά ομαδικών, συμμετοχικών και διαλογικών 

δραστηριοτήτων. [Δράση που γίνεται στο πεδίο] (ΚΠΕ3,Π3,Μ,ΤΕ, στ1)», επειδή αφορά 

δράση που πραγματοποιείται στο πεδίο αποφασίστηκε από κοινού να θεωρηθεί ως 

κοινωνικο-συναισθηματικός. 

 



103 

 

4.3.4.3.  Η ανάλυση περιεχομένου με πλαίσιο αναφοράς τους πυλώνες της 
αειφορίας 

Στο τρίτο πλαίσιο ανάλυσης, κατηγοριοποιήθηκαν οι στόχοι των προγραμμάτων των 

ΚΠΕ σε περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς σύμφωνα με 

τους 4 Πυλώνες της αειφορίας (Εικόνα 5)  (Unesco, 2010).   

 

 

 

 

Εικόνα 5 : Οι τέσσερεις πυλώνες της αειφορικής ανάπτυξης (Πηγή: Unesco, 2010.  Teaching and 

Learning for a Sustainable Future - Module 4: Reorienting education for a sustainable future. 

http://www.unesco.org/education/tlsf/docs/tlsf_doclist.html) 
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Όσον αφορά τον πυλώνα του περιβάλλοντος η επιλογή των στόχων έγινε με κριτήρια: 

1)  την κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος, για παράδειγμα: 

«Οι μαθητές να κατανοήσουν την αξία του υδάτινου οικοσυστήματος και την  

ιδιαιτερότητα του ξινού νερού ως φυσικού πόρου. (ΚΠΕ2,Π4,Μ,Δρ,Πα,στ1)», 

 2)  την προστασία του περιβάλλοντος για παράδειγμα: 

 «[Οι μαθητές] να ευαισθητοποιηθούν για την προστασία των αποθεμάτων νερού     

και του περιβάλλοντος. (ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,στ2β)»,  

3)  την αλληλεπίδραση με το φυσικό περιβάλλον, για παράδειγμα: 

 «Γνωριμία των μαθητικών ομάδων με το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, την 

πλούσια βιοποικιλότητα (ΚΠΕ2,Π5,Μ,Δρ,στ1α)», και  

4)  τις προληπτικές δράσεις για παράδειγμα: 

«Προώθηση μιας διαφορετικής αντιμετώπισης και διαχείρισης των απορριμμάτων 

(ΚΠΕ2,Π11,Δ,Ο,Μ,Δρ, στ3)».     

Όσον αφορά τον πυλώνα της κοινωνίας η επιλογή των στόχων έγινε με κριτήρια: 

1)  την κοινωνική οργάνωση για παράδειγμα: 

«[οι μαθητές] να εξοικειωθούν με τις πρακτικές, τους στόχους και τις αρχές της 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που εφαρμόζεται από το σύνολο των παραγωγών-

μελών των συνεταιρισμών στην καλλιέργεια της ροδακινιάς και της νεκταρινιάς. 

(ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ2β)»,  

2)  την ανθρώπινη δράση για παράδειγμα: 

 «Να αναπτύξουν  [οι μαθητές] τη διάθεση συμμετοχής σε δραστηριότητες για την 

προστασία του περιβάλλοντος. (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ5β)»,  

3)  την εκπαίδευση - ενημέρωση για παράδειγμα: 

 «Να γίνουν γνωστές οι χρήσεις του νερού.  (ΚΠΕ4,Π1,Δ,Μ,Δρ,ΦΕ, στ1)» και  

4)  τις κοινωνικές σχέσεις για παράδειγμα: 

 «Να διαπιστώσουν [οι μαθητές] την διαχρονική αλληλεξάρτηση των ανθρώπινων 

πολιτισμών με τα υδατικά οικοσυστήματα. (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β3,στ4β)».   

Όσον αφορά τον πυλώνα της οικονομίας η επιλογή των στόχων έγινε με τα εξής 

κριτήρια: 

1)  την αξία του περιβάλλοντος για παράδειγμα: 

 «[Να κατανοήσουν οι μαθητές την τεράστια σημασία και την ανεκτίμητη αξία του 

νερού και του εδάφους, ως φυσικοί πόροι], αλλά και για τη γεωργία ειδικότερα 

(ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ6α)» και  
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2) την τοπική οικονομία για παράδειγμα: 

 «[Οι μαθητές να εντοπίσουν] την επίδραση [των μυκήτων] στην τοπική 

οικονομία.  (ΚΠΕ3,Π3,Μ,ΤΕ,στ3β)». 

Όσον αφορά τον πυλώνα της πολιτικής η επιλογή των στόχων έγινε με κριτήρια: 

1) τις δράσεις που απαιτούν πολιτική βούληση για παράδειγμα: 

 «Να αναπτύξουν [οι μαθητές] το πνεύμα του εθελοντισμού 

(ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ5α)» και  

2) τη συμβολή για λύση των περιβαλλοντικών προβλημάτων για παράδειγμα: 

 «ώστε μελλοντικά να συμβάλλουν στη λύση του ενεργειακού προβλήματος και να 

αναστρέψουν την κακή κατάσταση του περιβάλλοντος  (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-

Β2,Μ,ΦΕ,στ3β)». 

Στο τέταρτο πλαίσιο ανάλυσης οι στόχοι των ΚΠΕ κατηγοριοποιήθηκαν 

σύμφωνα με τη μέθοδο της διαρκούς σύγκρισης (constant comparative method), η 

οποία είναι μια ποιοτική μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων που δεν απαιτεί 

προσχηματισμένο σύνολο κατηγοριών.  

Για την αξιοπιστία της ανάλυσης ενεπλάκησαν άλλοι δύο αναλυτές, 

προκειμένου με συναίνεση να προκύψει η τελική κατηγοριοποίηση των στόχων των 

ΚΠΕ, αφού πρώτα έγινε συζήτηση για κάθε έναν ξεχωριστά και ιδιαίτερα για αυτούς 

που υπήρχαν διαφοροποιήσεις (αρχικό ποσοστό συμφωνίας 73,50 % ). Η συζήτηση 

συνεχίστηκε μέχρι την επίτευξη τελικής συμφωνίας 

 

4.3.5. Η ποιοτική ανάλυση των στόχων 

Η διαφοροποίηση της ανάλυσης αυτής σε σχέση με όσες προηγήθηκαν έγκειται στο 

ότι σε αυτή την ανάλυση δεν υπάρχουν έτοιμες κατηγορίες, οι οποίες είναι ένα 

σύνολο από καλά επεξεργασμένες έννοιες που συσχετίζονται μεταξύ τους (Τσιώλης, 

2014), αλλά δημιουργούνται από μηδενική βάση με την παραγωγή εννοιών, που 

προκύπτουν από το υλικό που αναλύουμε και άρα είναι πιθανότερο να πλησιάζουν 

περισσότερο στους στόχους των ΚΠΕ.  

Προσπαθούμε να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ιδιότητες των 

παραγόμενων κατηγοριών, εντάσσοντας τον κάθε στόχο των προγραμμάτων των 

ΚΠΕ σε μια από αυτές, διαφορετικά, εάν αυτό δεν είναι δυνατό δημιουργούμε μία 

νέα καινούρια η οποία μπορεί να οργανώσει γύρω της τις περισσότερες από τις άλλες 

έννοιες. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι η αντιπαραβολή των νέων δεδομένων 
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που παράγονται από την έρευνά μας δεν δημιουργεί την ανάγκη για το 

μετασχηματισμό των ήδη παραχθεισών κατηγοριών, δηλαδή μέχρι να επέλθει 

θεωρητικός κορεσμός. Η ποιοτική ανάλυση ουσιαστικά είναι μία ευκαιρία να 

κρίνουμε το υλικό των ΚΠΕ ανεπηρέαστοι από τους στόχους για την Αειφόρο 

ανάπτυξη (ΣΑΑ). 

Το περιεχόμενο κάθε στόχου αναλύθηκε με βάση τη μονάδα νοήματος, κάτι 

που οδήγησε στη διαμόρφωση κατηγοριών από τη βάση (bottom-up), οι οποίες 

κατατάχθηκαν στη συνέχεια, με βάση το νόημά τους, σε ευρύτερες θεματικές 

κατηγορίες. Για την αποφυγή των πολύ μικρών κατηγοριών που προέκυψαν, έγινε 

ενσωμάτωση κάποιων κατηγοριών. Για παράδειγμα η κατηγορία "κλιματική αλλαγή" 

εντάχθηκε στην κατηγορία "ενέργεια και περιβαλλοντική κρίση". Αυτό προβλέπεται 

από την ανάλυση και ονομάζεται πύκνωση κατηγοριών.   

 Για την αξιοπιστία της ανάλυσης ενεπλάκησαν άλλοι δύο αναλυτές, 

προκειμένου με συναίνεση να προκύψει η τελική κατηγοριοποίηση των στόχων των 

ΚΠΕ, αφού πρώτα έγιναν ανακατατάξεις και πύκνωση των κατηγοριών, μετά από 

συζήτηση για κάθε έναν ξεχωριστά και ιδιαίτερα για αυτούς που υπήρχαν 

διαφοροποιήσεις (αρχικό ποσοστό συμφωνίας 67,84 % ). Η συζήτηση συνεχίστηκε 

μέχρι την επίτευξη τελικής συμφωνίας 

Κατά την πρώτη ομαδοποίηση των στόχων σε κατηγορίες, το πρόβλημα που 

προέκυψε ήταν ότι κάποιοι στόχοι είναι περισσότερο παιδαγωγικοί και δεν είναι 

εύκολο να ενταχθούν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία.  

 Επίσης οι κατηγορίες που δημιουργήθηκαν έχουν διαφοροποιήσεις στο 

εσωτερικό τους, τις οποίες ονομάσαμε διαστάσεις (Πίνακας 2). 

 

α/α Κατηγορίες στόχων 

1 

Γεωργία  
- Διαστάσεις:  

α) Συναφής δευτερογενής τομέας  

β) Οικονομική διάσταση 

γ) Ιστορία και παράδοση του τόπου στην καλλιέργεια 

2 Εφαρμοσμένες επιστημονικές γνώσεις - δεξιότητες 
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3 

Περιβαλλοντική ιδιότητα του πολίτη 

- Διαστάσεις:  

α) Καλλιέργεια αξιών 

β) εθελοντισμός 

γ) δράση 

4 

Φυσικοί πόροι 

- Διαστάσεις:  

α) χαρακτηριστικά των φυσικών πόρων 

β) αξία 

γ) χρήσεις 

δ) προστασία 

ε) Διαχείριση των απορριμμάτων 

5 Αλληλεπίδραση ανθρώπινου πολιτισμού και φυσικού περιβάλλοντος 

6 Κατανόηση οικολογικών σχέσεων 

7 Ενέργεια και περιβαλλοντική κρίση 

8 

Τοπικό περιβάλλον 

- Υποκατηγορίες: 

Τοπικό Πολιτισμικό Περιβάλλον 

Τοπικό Φυσικό Περιβάλλον 

 

Πίνακας 2: Κατηγοριοποίηση των στόχων των προγραμμάτων των ΚΠΕ σύμφωνα με τη μέθοδο της 

διαρκούς σύγκρισης 

 

 Η ιδιότητα του πολίτη που υπάρχει ως κατηγορία είναι περιβαλλοντική καθώς 

σχετίζεται με την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και την αειφορική διαχείριση. 

Όσον αφορά τις διαστάσεις, στην κατηγορία “περιβαλλοντική ιδιότητα του πολίτη”  

διαχωρίζουμε τον «εθελοντισμό» από τη διάσταση  «δράση», γιατί η δράση είναι το 

γενικό, π.χ. δράσεις κάνουν και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες μπορεί να 
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μην είναι απαραίτητα εθελοντικές αλλά είναι όμως δράσεις. Ενώ ο εθελοντισμός είναι 

μία κατηγορία της δράσης.  

 Επίσης πρέπει να διακρίνουμε τη δράση από τη δραστηριότητα. Η δράση έχει 

κάποιο χαρακτήρα ακτιβιστικό, δηλαδή κάνουμε κάτι για να λύσουμε ένα πρόβλημα, 

ενώ όταν κάνουμε κάτι για να μάθουμε αυτό λέγεται δραστηριότητα. Μία 

εκπαιδευτική δραστηριότητα μπορεί να είναι και δράση. Μία δράση μπορεί να είναι 

και εκπαιδευτική δραστηριότητα. Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες όμως δεν 

είναι δράσεις (Τσαλίκη, 2001, 2005). Τα παιδιά μαθαίνουν στο σχολείο από αυτά που 

τους λέμε εμείς, από αυτά που ψάχνουν στο διαδίκτυο και από αυτά που δουλεύουν 

στις ομάδες τους. Όλα αυτά είναι δραστηριότητες που δεν σημαίνουν ότι κάνουν και 

κάτι για την περιβαλλοντική προστασία ή για να λύσουν το πρόβλημα. Μαθαίνουν 

για την ανακύκλωση, παράδειγμα, ότι δηλαδή το χαρτί, το αλουμίνιο ανακυκλώνεται 

και να χωρίζουν τα σκουπίδια στους τρεις κάδους, αυτό είναι δραστηριότητα. Αν 

όμως πουν ότι από δω και πέρα εμείς θα ανακυκλώνουμε και το κάνουν πρακτική και 

το κάνουν καθημερινά τότε αυτό είναι δράση. Δηλαδή η δραστηριότητα 

μετασχηματίζεται σε δράση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

5.1 H αντιστοιχία των στόχων των προγραμμάτων των ΚΠΕ με τους 
στόχους για την Αειφόρο ανάπτυξη (ΣΑΑ) 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται παραδείγματα αντιστοίχισης των στόχων που 

εμφανίζονται στο Εκπαιδευτικό Υλικό των ΚΠΕ και αντιστοιχούν σε κάποιον από 

τους στόχους για την Αειφόρο ανάπτυξη (ΣΑΑ) 

 

Πίνακας 3: Στόχοι για την Αειφόρο ανάπτυξη (ΣΑΑ) που αντιστοιχούν σε κάποιο στόχο των ΚΠΕ 

Αριθμός 
στόχου 

Όνομα στόχου Παραδείγματα 

2ος 

στόχος      

Τερματισμός της πείνας και προώθηση 

της βιώσιμης γεωργίας 

[οι μαθητές] να 

εξοικειωθούν με τις 

πρακτικές, τους στόχους 

και τις αρχές της 

Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης που 

εφαρμόζεται από το σύνολο 

των παραγωγών-μελών των 

συνεταιρισμών στην 

καλλιέργεια της ροδακινιάς 

και της νεκταρινιάς. 

(ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ2β) 

4ος 

στόχος      

Πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους Να αναπτύξουν [οι 

μαθητές] το πνεύμα του 

εθελοντισμού 

(ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ5α) 

6ος 

στόχος      

Βιώσιμη διαχείριση του νερού και των 

εγκαταστάσεων υγιεινής 

Οι μαθητές να γνωρίσουν 

τις ποικίλες χρήσεις του 
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νερού 

(ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,στ1α) 

 

Οι μαθητές να 

κατανοήσουν τον κύκλο 

του νερού 

(ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,Πα,στ3α) 

7ος 

στόχος      

Πρόσβαση στην ενέργεια για όλους Να αντιληφθούν [Οι 

μαθητές] ότι υπάρχουν 

διαθέσιμες προς χρήση 

ενεργειακές πηγές 

ανανεώσιμες και καθαρές, 

(ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ 

Β2,Μ,ΦΕ,στ3α) 

 

Οι μαθητές να 

κατανοήσουν τη σχέση 

παραγωγής και χρήσης της 

ηλεκτρικής ενέργειας στην 

καθημερινότητα 

(ΚΠΕ2,Π9,Μ,Δρ,στ1α) 

8ος 

στόχος      

Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, πλήρης, 

παραγωγική και  αξιοπρεπή εργασία για 

όλους 

Να αναδείξουμε και να 

προβάλλουμε το ροδάκινο, 

ως εκείνο το προϊόν, το 

οποίο αποτελεί εδώ και 

δεκαετίες το κύριο μέσο για 

την πρόοδο και την 

ευημερία του τόπου μας. 

(ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ, στ7) 

9ος 

στόχος      

Προώθηση της βιώσιμης και χωρίς 

αποκλεισμούς βιομηχανοποίησης και 

ενθάρρυνση της καινοτομίας 

Οι μαθητές να  

αναγνωρίσουν τη 

χρησιμότητα[ των] 

μηχανών στη ζωή μας,  
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(ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ4α) 

11ος 

στόχος      

Πόλεις και κατοικίες ανθρώπινες, 

ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες 

[Γνωριμία των μαθητικών 

ομάδων] με την πολιτιστική 

κληρονομιά της περιοχής 

των Πρεσπών. 

(ΚΠΕ2,Π5,Μ,Δρ,στ1β)   

    

Να έρθουν σε επαφή οι 

μαθητές με τα στοιχεία που 

απόμειναν στο χώρο και 

αναδεικνύουν το σεβασμό 

προς τη φύση.  

(ΚΠΕ3,Π2,Δ, Κ-5-6-7, 

Μ,ΦΕ,Δρ, στ5) 

12ος 

στόχος      

Εξασφάλιση βιώσιμων μοντέλων 

κατανάλωσης και παραγωγής 

Προώθηση μιας 

διαφορετικής 

αντιμετώπισης και 

διαχείρισης των 

απορριμμάτων.   

(ΚΠΕ2,Π11,Δ, Ο, Μ,Δρ, 

στ3) 

13ος 

στόχος      

Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 

και των επιπτώσεών της 

[Οι μαθητές να 

συνειδητοποιήσουν] και τη 

συμβολή αυτού του αερίου 

[διοξειδίου του άνθρακα] 

στο φαινόμενο του 

θερμοκηπίου με 

αποτέλεσμα την αλλαγή 

του κλίματος . 

(ΚΠΕ2,Π1,Δ,Κ-1-2-3-

4,Μ,Δρ,στ1β)    

15ος 

στόχος      

Βιώσιμη χρήση των οικοσυστημάτων και 

των δασών και διακοπή της απώλειας της 

Να κατανοήσουν την 

έννοια του υγρότοπου, τα 
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βιοποικιλότητας δομικά του στοιχεία και τις 

λειτουργίες του. 

(ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β2,Μ,ΦΕ, 

στ2) 

Να ανακαλύψουν οι 

μαθητές βιωματικά την 

ποικιλομορφία της ζωής 

στο δάσος.                                       

(ΚΠΕ3,Π1,Δ, Ο, Μ,Δρ, 

στ2) 

17ος 

στόχος      

Ενίσχυση των μέσων εφαρμογής και 

ανανέωση της παγκόσμιας εταιρικής 

σχέσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

Συνειδητοποίηση της 

σημασίας της βιώσιμης 

ανάπτυξης, με στόχο τη 

δημιουργία αξιών, στάσεων 

και συμπεριφορών φιλικών 

προς το περιβάλλον. 

(ΚΠΕ1,Π4,Δ,Κ-Β2,Μ, Δρ, 

στ2)  

 

 Αναλύοντας τους στόχους των ΚΠΕ με βάση τους στόχους για την αειφόρο 

ανάπτυξη, παρατηρήσαμε (Πίνακας 1) ότι oι στόχοι του εκπαιδευτικού υλικού των 

ΚΠΕ δεν αντιστοιχούν σε όλους τους στόχους για την Αειφόρο ανάπτυξη (ΣΑΑ).  

Πιο συγκεκριμένα δεν αντιστοιχούν στόχοι στον 1ο στόχο: «Εξάλειψη της φτώχειας», 

στον 3ο στόχο: «Πρόσβαση στο σύστημα υγείας και προαγωγή της ευημερίας  για 

όλους», στον 5ο στόχο: «Επίτευξη της ισότητας των φύλων», στον 10ο στόχο: 

«Μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών», στον 14ο στόχο: 

«Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων 

πόρων» και στον 16ο: «Προώθηση ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών για 

βιώσιμη ανάπτυξη, παροχή πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους και δημιουργία 

αποτελεσματικών, υπεύθυνων και αποκλειστικών θεσμών σε όλα τα επίπεδα».  

 Παρατηρώντας αυτούς τους ΣΑΑ στους οποίους αντιστοιχούν στόχοι των 

ΚΠΕ και εξετάζοντας και το σύνολο των στόχων (Παράρτημα Β) βλέπουμε ότι 

πρόκειται για τους: 
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2ο στόχο «Μηδενική πείνα», με κύριο προσανατολισμό τη διατροφική ασφάλεια που 

σχετίζεται με την αειφορική γεωργία στην παραγωγή τροφής»,  

4ο στόχο «Ποιοτική Εκπαίδευση», με κύριο προσανατολισμό σε στόχους που 

αφορούν την καλλιέργεια του εθελοντισμού και την συμμετοχή στη δράση, 

6ο στόχο «Καθαρό νερό και αποχέτευση», με κύριο προσανατολισμό σε στόχους που 

αφορούν την αξία του νερού ως φυσικό πόρο, 

7ο στόχο «Φθηνή και καθαρή ενέργεια», με κύριο προσανατολισμό σε στόχους που 

αφορούν την πρόσβαση σε προσιτές, αξιόπιστες και σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας, 

με αναβάθμιση της τεχνολογίας και την αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, 

8ο στόχο «Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη», με κύριο προσανατολισμό   

σε στόχους που αφορούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, οι οποίες θα τονώνουν την 

οικονομία χωρίς να βλάπτουν το περιβάλλον, 

9ο στόχο «Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές», με κύριο προσανατολισμό σε 

στόχους που αφορούν την τεχνολογική πρόοδο, που αποτελεί τη βάση υλοποίησης 

των περιβαλλοντικών στόχων με την αύξηση των πόρων και την αποδοτικότητα της 

ενέργειας, 

11ο στόχο «Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες», με κύριο προσανατολισμό σε στόχους 

που αφορούν την διασφάλιση της πρόσβασης όλων σε επαρκή, ασφαλή, προσιτή 

στέγαση και βασικές υπηρεσίες και την ενίσχυση των προσπαθειών για την 

προστασία και τη διαφύλαξη της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, 

12ο στόχο «Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή», με κύριο προσανατολισμό σε 

στόχους που αφορούν την αύξηση των καθαρών κερδών ευημερίας από τις 

οικονομικές δραστηριότητες μέσω της μείωσης της χρήσης πόρων, της υποβάθμισης 

και της μόλυνσης του κύκλου ζωής, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής. 

13ο στόχο «Δράση για το κλίμα», με κύριο προσανατολισμό σε στόχους που αφορούν 

τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικής ικανότητας όλων έναντι των κινδύνων και 

των φυσικών καταστροφών που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή. 

15ο στόχο «Ζωή στη στεριά», με κύριο προσανατολισμό σε στόχους που αφορούν τη 

μείωση της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων, την αποτροπή της απώλειας της 

βιοποικιλότητας καθώς και την προστασία και την πρόληψη της εξαφάνισης 

απειλούμενων ειδών. 
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Στόχοι ΚΠΕ Δυτ. Μακεδονιας  

17ο στόχο «Συνεργασία για τους στόχους», με κύριο προσανατολισμό σε στόχους 

που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα καθώς 

και της κοινωνίας των πολιτών που βασίζεται σε αρχές, αξίες, κοινό όραμα, κοινούς 

στόχους και η οποία τοποθετεί τους ανθρώπους και τον πλανήτη στο επίκεντρο. 

 Από αυτή την κατηγοριοποίηση η κύρια παρατήρησή μας αφορά την μερική 

αντιστοίχιση των στόχων του εκπαιδευτικού υλικού των ΚΠΕ της Δυτικής 

Μακεδονίας με τους ΣΑΑ του ΟΗΕ. Συγκεκριμένα αντιστοιχούν σε 11 από τους 

ΣΑΑ, ενώ δεν αντιστοιχούν σε 6. Για κάποιους από τους ΣΑΑ είναι ίσως 

αναμενόμενο να μην υπάρχει αντιστοίχιση με τους στόχους των προγραμμάτων των 

ΚΠΕ, π.χ. ο στόχος 16. Επίσης αν πάρουμε υπ’ όψη μας τον ισχυρό περιβαλλοντικό 

προσανατολισμό που αποκαλύπτεται από τους ΣΑΑ στους οποίους αντιστοιχούν 

στόχοι του Εκπαιδευτικού υλικού των ΚΠΕ και τον τοπικό χαρακτήρα των 

προγραμμάτων των ΚΠΕ όπως φαίνεται στο περιεχόμενο των στόχων, κατανοούμε 

καλύτερα την μη αντιστοίχιση στους έξι ΣΑΑ που προαναφέραμε, π.χ. χερσαίες 

περιοχές στις οποίες το τοπικό περιβάλλον δεν σχετίζεται με την ζωή στο νερό 

(ωκεανούς), εξ ου και η έλλειψη του ΣΑΑ 14. 

 

5.1.1. Η ποσοτικοποίηση της παρουσίας των στόχων για την Αειφόρο 

ανάπτυξη (ΣΑΑ)  στους στόχους του εκπαιδευτικού υλικού των ΚΠΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 1: Ποσοστό κατανομής στόχων ΚΠΕ στις κατηγορίες των ΣΑΑ 
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 Όπως φαίνεται στο Γράφημα 1, το μεγαλύτερο ποσοστό των στόχων των 

προγραμμάτων των ΚΠΕ εμφανίζεται  στον 15ο
 στόχο «Ζωή στην ξηρά» (Βιώσιμη 

χρήση των οικοσυστημάτων και των δασών και διακοπή της απώλειας της 

βιοποικιλότητας) και 11ο
 στόχο (Πόλεις και κατοικίες ανθρώπινες, ασφαλείς, 

ανθεκτικές και βιώσιμες) των ΣΑΑ αντίστοιχα, που καταδεικνύει  ότι τα ΚΠΕ έχουν 

προσανατολισμό στα τοπικά θέματα, ενώ το μικρότερο ποσοστό εμφανίζεται στον 8ο
 

στόχο (Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, πλήρης, παραγωγική και  αξιοπρεπή εργασία 

για όλους), στον 9
ο
 στόχο (Προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 

βιομηχανοποίησης και ενθάρρυνση της καινοτομίας) και 17ο στόχο (Ενίσχυση των 

μέσων εφαρμογής και ανανέωση της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη) των ΣΑΑ αντίστοιχα. 

 Αξιοσημείωτο είναι, όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη ενότητα, ότι 

στον 1ο
 στόχο (Να σταματήσει η φτώχεια σε όλες τις μορφές παντού), στον 3ο

 στόχο 

(Εξασφάλιση υγιεινής ζωής και προαγωγή της ευημερίας για όλους σε όλες τις 

ηλικίες), στον 5ο
 στόχο (Επίτευξη της ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση όλων των 

γυναικών και των κοριτσιών), στον 10
ο
 στόχο (Μείωση των ανισοτήτων εντός και 

μεταξύ των χωρών), στον 14ο στόχο (Διατήρηση  των ωκεανών, των θαλασσών και 

των θαλάσσιων πόρων και βιώσιμη χρήση τους) και 16ο στόχο (Προώθηση ειρηνικών 

και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών για βιώσιμη ανάπτυξη, παροχή πρόσβασης στη 

δικαιοσύνη για όλους και δημιουργία αποτελεσματικών, υπεύθυνων και 

αποκλειστικών θεσμών σε όλα τα επίπεδα) των στόχων για την Αειφόρο ανάπτυξη 

(ΣΑΑ)  δεν εντάσσεται κανένας στόχος των ΚΠΕ.  

 Επίσης υπάρχει και ένα ποσοστό 17,39% αταξινόμητων στόχων που δεν 

ταιριάζουν με το περιεχόμενο των ΣΑΑ έτσι όπως προσδιορίζεται από τον ΟΗΕ. 

Αυτό οφείλεται στο ότι τα προγράμματα των ΚΠΕ γράφτηκαν πριν τον καθορισμό 

των ΣΑΑ από τον ΟΗΕ και οι συγγραφικές ομάδες των ΚΠΕ προφανώς δεν είχαν 

υπόψη τους το περιεχόμενο των ΣΑΑ. 

  

 

5.1.2.  Οι ΣΑΑ σε κάθε ΚΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας 
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Γράφημα 2: Σύγκριση του ποσοστό κατανομής στόχων μεταξύ των τεσσάρων ΚΠΕ στις 

κατηγορίες των ΣΑΑ 

 

 Όπως φαίνεται από το Γράφημα 2 οι στόχοι των προγραμμάτων του ΚΠΕ 

Βελβεντού-Σιάτιστας εντάσσονται σε περισσότερους στόχους για την Αειφόρο 

ανάπτυξη (ΣΑΑ)  σε σχέση με τα άλλα ΚΠΕ., κάτι που δείχνει ότι το συγκεκριμένο 

ΚΠΕ ίσως έχει εμπλουτίσει το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του με 

στοιχεία αειφορίας, σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τα άλλα ΚΠΕ. Επίσης στον 

στόχο 15 (Βιώσιμη χρήση των οικοσυστημάτων και των δασών και διακοπή της 

απώλειας της βιοποικιλότητας) των ΣΑΑ παρατηρούμε ότι έχουν στόχους όλα τα 

ΚΠΕ, που σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος των προγραμμάτων τους ασχολείται με 

την οικολογική βιωσιμότητα του τόπου τους, στον στόχο 7 (Φτηνή και καθαρή 

ενέργεια για όλους) των ΣΑΑ έχουν στόχους 3 από τα 4 ΚΠΕ, τα ΚΠΕ Καστοριάς, 

Μελίτης, Βελβεντού-Σιάτιστας.  

 Αυτό οφείλεται στο ότι οι δύο από τους τρεις Νομούς στους οποίους ανήκουν 

τα ΚΠΕ είναι ενεργειακοί, κατά συνέπεια βεβαρημένοι οικολογικά και είναι φυσικό 

να υπάρχει μια αυξημένη ευαισθητοποίηση για καθαρή ενέργεια, η οποία συναντάται 

και στο ΚΠΕ  Καστοριάς  που αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος των προγραμμάτων που 

υλοποιεί στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Επίσης και στον στόχο 11 (Πόλεις και 
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Τίτλος άξονα 

Στόχοι των τεσσάρων ΚΠΕ  
Σύγκριση  

ΚΠΕ Καστοριάς ΚΠΕ Μελίτη ΚΠΕ Γρεβενών ΚΠΕ Βελβεντού-Σιάτιστα 
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κατοικίες ανθρώπινες, ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες) των ΣΑΑ έχουν στόχους 3 

από τα 4 ΚΠΕ, τα ΚΠΕ Μελίτης, Γρεβενών και Βελβεντού-Σιάτιστας, τα οποία 

υλοποιούν προγράμματα που αναδεικνύουν ζητήματα που αφορούν τις τοπικές 

κοινωνίες, όπως γεωργικές δραστηριότητες και μνημεία, καθώς και την 

αλληλεπίδραση του πολιτισμού με το φυσικό περιβάλλον.  

 Επίσης είναι εντυπωσιακό ότι οι στόχοι του υλικού του ΚΠΕ Γρεβενών 

φαίνεται να συγκεντρώνονται στους ΣΑΑ 11 και 15, «Βιώσιμες Πόλεις» και «Ζωή 

στην ξηρά» αντίστοιχα και μάλιστα στον ΣΑΑ 11 σε υψηλότερο βαθμό από τα άλλα 

ΚΠΕ. Η παρατήρηση αυτή φαίνεται να αιτιολογείται αν αναλογισθούμε τους τίτλους 

των προγραμμάτων που υλοποιεί το συγκεκριμένο ΚΠΕ, π.χ. "Όρλιακας, το δάσος 

των χρωμάτων", "Πέτρινα Γεφύρια στο Βενέτικο ποταμό – Μνημεία λαϊκού 

πολιτισμού", "Ο θαυμαστός μικρόκοσμος των μανιταριών", "Δάσος, ο χορός των 

Δρυάδων", δηλαδή ισχυρή επικέντρωση στο τοπικό φυσικό περιβάλλον και στις 

παραδοσιακές κατασκευές. 

 

5.2 Κατηγοριοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού ανά είδος 
μαθησιακού στόχου 

5.2.1. Η συγκρότηση των κατηγοριών 

Στην κατηγορία που ονομάσαμε "γνωστικοί στόχοι" (Πίνακας 4) συμπεριλάβαμε 

στόχους, όπως για παράδειγμα «Να γνωρίσουν οι μαθητές την αξία του νερού, τη 

συμβολή του στη δημιουργία και στην εξέλιξη της ζωής και να συνειδητοποιήσουν ότι 

αποτελεί έναν παγκόσμιο κοινό πόρο. (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β1,Μ,ΦΕ, στ1)», «Οι μαθητές να 

κατανοήσουν την αξία του υδάτινου οικοσυστήματος και την ιδιαιτερότητα του ξινού 

νερού ως φυσικού πόρου. (ΚΠΕ2,Π4,Μ,Δρ,Πα, στ1)», «Να αντιληφθούν οι μαθητές τη 

σχέση ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος. (ΚΠΕ3,Π1,Δ, Ο, Μ,Δρ, στ4)» και 

«Να γίνουν γνωστές οι χρήσεις του νερού.  (ΚΠΕ4,Π1,Δ,Μ,Δρ,ΦΕ, στ1)».  

Στην κατηγορία που ονομάσαμε "Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι" 

συμπεριλάβαμε στόχους όπως για παράδειγμα «Να προσεγγίσουν βιωματικά έναν 

υγρότοπο - τη λίμνη της Καστοριάς και τον ποταμό Αλιάκμονα - δηλαδή να 

παρατηρήσουν, να αγγίξουν, να συλλέξουν, να καταγράψουν, να συγκρίνουν και να 

γνωρίσουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους οργανισμούς. 

(ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β3,Μ,ΦΕ, στ3)», «Οι μαθητές να κατανοήσουν την αναγκαιότητα του 
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ελέγχου του ρυθμού κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας και ότι αυτό συντελεί στη 

διατήρηση των φυσικών πόρων (ΚΠΕ2,Π1,Δ,Κ-6,Μ,Δρ, στ2)», «Να συνειδητοποιήσουν 

οι μαθητές τους κινδύνους που απειλούν τα πέτρινα γεφύρια και να προτείνουν τρόπους 

προστασίας τους.  (ΚΠΕ3,Π2,Δ, Κ-4, Μ,ΦΕ,Δρ, στ3)» και «Να αναπτύξουν [οι 

μαθητές] το πνεύμα του εθελοντισμού (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ5α)».  

Στην κατηγορία που ονομάσαμε "Συμπεριφορικοί στόχοι" συμπεριλάβαμε 

στόχους όπως για παράδειγμα «Να προτείνουν τρόπους ατομικής ή συλλογικής δράσης 

για την προστασία του λιμναίου περιβάλλοντος. (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β3, στ7)», «[Οι 

μαθητές να αξιολογήσουν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, να προβληματιστούν ] και  να 

εμπλακούν στην εύρεση λύσεων για τα προβλήματα που 

παρουσιάζονται.(ΚΠΕ2,Π2,Δ,Κ-Α-Β,Μ,Δρ, στ4)» και «Να ανακαλύψουν οι μαθητές 

βιωματικά την ποικιλομορφία της ζωής στο δάσος. (ΚΠΕ3,Π1,Δ, Ο, Μ,Δρ, στ2)». 

Η συνολική κατηγοριοποίηση παρουσιάζεται στο Παράρτημα Γ 

 

5.2.2. Η συχνότητα των κατηγοριών με βάση το είδος του μαθησιακού 
στόχου 

 Στόχοι Γνωστικοί 
Κοινωνικο-

συναισθηματικοί Συμπεριφορικοί 

ΚΠΕ1 32 12 16 4 

ΚΠΕ2 39 28 10 1 

ΚΠΕ3 28 16 11 1 

ΚΠΕ4 67 51 16 0 

Σύνολο 166 107 53 6 

 

Πίνακας 4: Κατηγοριοποίηση στόχων των προγραμμάτων των ΚΠΕ με βάση μαθησιακούς στόχους 

της UNESCO 

 

Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 4 από τους 166 στόχους των προγραμμάτων των 

ΚΠΕ Δυτικής Μακεδονίας, οι περισσότεροι (107) είναι γνωστικοί, 53 κοινωνικό-

συναισθηματικοί και μόνο 6 συμπεριφορικοί. Ως εκ τούτου, μπορούμε να πούμε ότι ο 

βασικός προσανατολισμός των προγραμμάτων των ΚΠΕ είναι γνωσιοκεντρικός. 
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 Τον ίδιο προσανατολισμό παρατηρούμε και για κάθε ένα ΚΠΕ ξεχωριστά, 

εκτός από το ΚΠΕ1 που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον κοινωνικο-συναισθηματικό 

τομέα, παράλληλα με τον γνωστικό. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι τα 

προγράμματα των ΚΠΕ στοχεύουν κυρίως στον εμπλουτισμό των γνώσεων και πολύ 

λιγότερο στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και πολύ περιορισμένα στους 

τρόπους δράσης. 

 

5.3  Κατηγοριοποίηση των στόχων του εκπαιδευτικού υλικού με 
βάση τους τέσσερεις πυλώνες της αειφορίας  

5.3.1.  Η συγκρότηση των κατηγοριών 

Στην κατηγορία που ονομάσαμε "περιβάλλον" (Πίνακας 5) συμπεριλάβαμε στόχους 

που αναφέρονταν κυρίως σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, όπως για 

παράδειγμα «Να γνωρίσουν οι μαθητές την αξία του νερού, τη συμβολή του στη 

δημιουργία και στην εξέλιξη της ζωής και να συνειδητοποιήσουν ότι αποτελεί έναν 

παγκόσμιο κοινό πόρο. (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β1,Μ,ΦΕ, στ1)», «Οι μαθητές να κατανοήσουν 

την αξία του υδάτινου οικοσυστήματος και την ιδιαιτερότητα του ξινού νερού ως 

φυσικού πόρου. (ΚΠΕ2,Π4,Μ,Δρ,Πα, στ1)», «Να ανακαλύψουν οι μαθητές βιωματικά 

την ποικιλομορφία της ζωής στο δάσος. (ΚΠΕ3,Π1,Δ, Ο, Μ,Δρ, στ2)» και «Να γίνουν 

κατανοητοί οι τρόποι με τους οποίους σχηματίζεται ένα φαράγγι.    

(ΚΠΕ4,Π1,Δ,Μ,Δρ,ΦΕ, στ4)».  

 Στην κατηγορία που ονομάσαμε "κοινωνία" συμπεριλάβαμε στόχους που 

αναφέρονταν κυρίως σε στοιχεία του ανθρώπινου πολιτισμού και στην 

αλληλεπίδραση φύσης και κοινωνίας, όπως για παράδειγμα «Να διαπιστώσουν [οι 

μαθητές] την διαχρονική αλληλεξάρτηση των ανθρώπινων πολιτισμών με τα υδατικά 

οικοσυστήματα. (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β3,στ4β)», «Οι μαθητές να κατανοήσουν τη σχέση 

παραγωγής και χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας στην καθημερινότητα 

(ΚΠΕ2,Π9,Μ,Δρ,στ1α)», «Να αντιληφθούν οι μαθητές τη σχέση ανθρωπογενούς και 

φυσικού περιβάλλοντος. (ΚΠΕ3,Π1,Δ, Ο, Μ,Δρ, στ4)» και «[οι μαθητές ] να έρθουν σε 

επαφή με την ιστορία και την παράδοση του Βελβεντού στη ροδακινοκαλλιέργεια 

(ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ1β)».  

Στην κατηγορία που ονομάσαμε "οικονομία" συμπεριλάβαμε στόχους που 

άμεσα ή έμμεσα αναφέρονταν σε οικονομικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα 
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«[Οι μαθητές να εντοπίσουν] την επίδραση [των μυκήτων] στην τοπική οικονομία.  

(ΚΠΕ3,Π3,Μ,ΤΕ,στ3β)» και «Να κατανοήσουν οι μαθητές την τεράστια σημασία και 

την ανεκτίμητη αξία του νερού και του εδάφους, ως φυσικοί πόροι, αλλά και για τη 

γεωργία ειδικότερα  (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ6α)».  

Στην κατηγορία που ονομάσαμε "πολιτική/διακυβέρνηση" συμπεριλάβαμε 

στόχους που αναφέρονται στην δράση για τα κοινά ή στους θεσμούς, όπως για 

παράδειγμα «Να προτείνουν τρόπους ατομικής ή συλλογικής δράσης για την προστασία 

του λιμναίου περιβάλλοντος. (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β3, στ7)», «Η δημιουργία οικολογικής 

συνείδησης (ΚΠΕ2,Π11,Δ, Ο, Μ,Δρ, στ4)», «Να προβληματιστούν οι μαθητές και να 

προτείνουν τρόπους επίλυσης προβλημάτων και να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση.  

(ΚΠΕ3,Π4,Μ,ΤΕ, στ6)» και «Να αναπτύξουν [οι μαθητές] το πνεύμα του εθελοντισμού 

(ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ5α)».  

Η συνολική κατηγοριοποίηση παρουσιάζεται στο Παράρτημα Δ. 

 

5.3.2. Η συχνότητα των κατηγοριών με βάση τους τέσσερεις πυλώνες της 
αειφορίας 

 Στόχοι Περιβάλλον Κοινωνία Οικονομία πολιτική 

ΚΠΕ1 
33 11 17 0 5 

ΚΠΕ2 
39 23 14 0 2 

ΚΠΕ3 
28 15 11 1 1 

ΚΠΕ4 
70 25 39 2 4 

Σύνολο 170 74 81 3 12 

 

Πίνακας 5: Κατηγοριοποίηση στόχων των προγραμμάτων των ΚΠΕ με βάση μαθησιακούς στόχους 

της UNESCO 

 

Από τους 170 στόχους των προγραμμάτων των ΚΠΕ Δυτικής Μακεδονίας, όπως 

παρατηρούμε στον Πίνακα 5, οι περισσότεροι (81) αναφέρονται στην κοινωνία, 74 

στο  περιβάλλον, 12 στην πολιτική/ διακυβέρνηση και μόνο 3 στην οικονομία. 

Επομένως μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο βασικός προσανατολισμός των 
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προγραμμάτων των ΚΠΕ αφορά την κοινωνία και το περιβάλλον, ενώ ουσιαστικά δεν 

αφορά σχεδόν καθόλου την οικονομική και πολιτική δραστηριότητα. Ο 

προσανατολισμός στην κοινωνία (κυρίως την τοπική) είναι ένα ενθαρρυντικό 

στοιχείο για την ποιότητα των προγραμμάτων των ΚΠΕ Δυτικής Μακεδονίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 

ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ 

 

6.1  Η συγκρότηση των κατηγοριών 

Από την Κατηγοριοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού των ΚΠΕ σύμφωνα με τη 

μέθοδο της διαρκούς σύγκρισης προέκυψαν οκτώ κατηγορίες, όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 2 (σελίδα 106).  

 Στην κατηγορία που ονομάσαμε "Γεωργία" συμπεριλάβαμε στόχους που 

αναφέρονται μόνο στο ΚΠΕ Βελβεντού-Σιάτιστας όπως για παράδειγμα «[οι 

μαθητές] να εξοικειωθούν με τις πρακτικές, τους στόχους και τις αρχές της 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που εφαρμόζεται από το σύνολο των παραγωγών-μελών 

των συνεταιρισμών στην καλλιέργεια της ροδακινιάς και της νεκταρινιάς 

(ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ2β)» και «Να γνωρίσουν οι μαθητές την καλλιέργεια της ροδακινιάς 

(ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ1α»).  

 Επίσης συμπεριλαμβάνονται και διαστάσεις όπως: 

- ο "Συναφής με τη γεωργία δευτερογενής τομέας" με παράδειγμα «Οι μαθητές 

να γνωρίσουν τα στάδια παραγωγής του ψωμιού και να μάθουν να τα 

ονομάζουν (ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ3α)»,  

- η "Οικονομική διάσταση της γεωργικής δραστηριότητας" με παραδείγματα 

«Να αναδείξουμε και να προβάλλουμε το ροδάκινο, ως εκείνο το προϊόν, το 

οποίο αποτελεί εδώ και δεκαετίες το κύριο μέσο για την πρόοδο και την 

ευημερία του τόπου μας (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ, στ7)» και  

- η "Ιστορία και παράδοση του τόπου στην καλλιέργεια" με παράδειγμα «[οι 

μαθητές] να έρθουν σε επαφή με την ιστορία και την παράδοση του Βελβεντού 

στη ροδακινοκαλλιέργεια (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ1β)». 

 Στην κατηγορία που ονομάσαμε "Εφαρμοσμένες επιστημονικές γνώσεις - 

δεξιότητες" συμπεριλάβαμε στόχους όπως για παράδειγμα «Να αποκτήσουν 

ερευνητική διάθεση, να αναπτύξουν δεξιότητες για παρατήρηση, καταγραφή, σύγκριση, 



123 

 

ταξινόμηση της ζωής στα δασικά οικοσυστήματα της περιοχής μας. 

(ΚΠΕ1,Π2,Δ,Ο,Μ,ΦΕ,στ4)», «Οι μαθητές να παίξουν και να χαρούν στο φυσικό τους 

περιβάλλον. (ΚΠΕ2,Π2,Δ,Κ-Γ,Μ,Δρ, στ.7)»,  «Οι μαθητές να γνωρίσουν και να 

ερευνήσουν το βασίλειο των μυκήτων μέσα από μια σειρά ομαδικών, συμμετοχικών και 

διαλογικών δραστηριοτήτων [Δράση που γίνεται στο πεδίο] (ΚΠΕ3,Π3,Μ,ΤΕ, στ1)» 

και «Οι μαθητές να μάθουν να διαβάζουν απλά σύμβολα, σχεδιαγράμματα και χάρτες.  

(ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ, στ.5)».  

 Στην κατηγορία που ονομάσαμε "Περιβαλλοντική ιδιότητα του πολίτη" 

συμπεριλάβαμε στόχους όπως για παράδειγμα «Να προτείνουν τρόπους ατομικής ή 

συλλογικής δράσης για την προστασία του λιμναίου περιβάλλοντος. (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β3, 

στ7)», «Οι μαθητές να αξιολογήσουν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, να προβληματιστούν 

[και  να εμπλακούν στην εύρεση λύσεων για τα προβλήματα που παρουσιάζονται]. 

(ΚΠΕ2,Π2,Δ,Κ-Α-Β,Μ,Δρ, στ4), «Να προτείνουν [οι μαθητές ] τρόπους προστασίας 

του [δάσους] (ΚΠΕ3,Π1,Δ, Ο, Μ,Δρ,στ5β)» και «[Να αντιληφθούν πως] μας 

διασφαλίζουν ένα δυνατό σώμα και πνεύμα (ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ6β)». 

  Επίσης συμπεριλαμβάνονται και διαστάσεις όπως: 

- η "Καλλιέργεια αξιών" με παραδείγματα «Συνειδητοποίηση της σημασίας της 

βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο τη δημιουργία αξιών, στάσεων και 

συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον. (ΚΠΕ1,Π4,Δ,Κ-Β2,Μ, Δρ, στ2)»,  

«Να εστιάσουν [οι μαθητές ] την προσοχή τους στην αειφόρο ανάπτυξη του 

περιβάλλοντος. (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ6γ)» και «Η δημιουργία οικολογικής 

συνείδησης (ΚΠΕ2,Π11,Δ, Ο, Μ,Δρ, στ4)»,  

- ο "εθελοντισμός" με παράδειγμα «Να αναπτύξουν [οι μαθητές] το πνεύμα του 

εθελοντισμού (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ5α)» και τη "δράση" με παράδειγμα «[Οι 

μαθητές να αξιολογήσουν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, να προβληματιστούν] 

και  να εμπλακούν στην εύρεση λύσεων για τα προβλήματα που παρουσιάζονται 

(ΚΠΕ2,Π2,Δ,Κ-Α-Β,Μ,Δρ, στ4)».  

 Στην κατηγορία που ονομάσαμε "Φυσικοί πόροι" συμπεριλάβαμε στόχους 

όπως για παράδειγμα «Προσφορά βασικών γνώσεων για την κατανόηση της έννοιας 

της βιοποικιλότητας, [των   παραγόντων που την απειλούν και των πρακτικών 

διαχείρισης της στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης (γνωστικό μέρος)] 

(ΚΠΕ1,Π4,Δ,Κ-Β1-Β2,Μ,ΦΕ-ΕΥ-ΘΣ-Δρ,στ1)», «Οι μαθητές να κατανοήσουν την αξία 

του υδάτινου οικοσυστήματος και την ιδιαιτερότητα του ξινού νερού ως φυσικού πόρου. 
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(ΚΠΕ2,Π4,Μ,Δρ,Πα, στ1)»,  «Να αντιληφθούν οι μαθητές την προσφορά του δάσους. 

(ΚΠΕ3,Π1,Δ, Ο, Μ,Δρ,  στ3)» και «Να κατανοήσουν οι μαθητές την τεράστια σημασία 

και την ανεκτίμητη αξία του νερού και του εδάφους, ως φυσικοί πόροι, [αλλά και για τη 

γεωργία ειδικότερα] (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ6α)».  

 Επίσης συμπεριλαμβάνονται και διαστάσεις όπως: 

- τα "χαρακτηριστικά των φυσικών πόρων" με παράδειγμα «Οι μαθητές να 

γνωρίσουν τις χημικές ιδιότητες του νερού, κυρίως τις διαλυτικές και τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά του με τις αισθήσεις και τη χρήση βιοδεικτών 

(εντομοπανίδα) (ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,Οδ, στ4)»,  

- η "αξία των φυσικών πόρων" με παραδείγματα «Να κατανοήσουν την 

προσφορά και την αξία του δάσους όχι μόνο για τον άνθρωπο αλλά και για 

άλλους οργανισμούς. (ΚΠΕ1,Π2,Δ,Ο,Μ,ΦΕ,στ3)» και «[Να αντιληφθούν οι 

μαθητές] τη συμβολή του [δάσους] στη δημιουργία και στην εξέλιξη της ζωής 

(ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ1β)», τις "χρήσεις" με παράδειγμα «[οι μαθητές] να 

γνωρίσουν πως μόνο η αειφορική διαχείριση [του νερού και του εδάφους] 

εγγυάται το μέλλον, τη ζωή  (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ6β)», 

-  η "προστασία των φυσικών πόρων" με παράδειγμα «[Οι μαθητές] να 

ευαισθητοποιηθούν για την προστασία των αποθεμάτων νερού και του 

περιβάλλοντος. (ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,στ2β)» και  

- η "Διαχείριση των απορριμμάτων" με παράδειγμα «Εξοικείωση των μαθητών 

με τεχνικές και μεθόδους εικαστικής αξιοποίησης καθημερινών και ήδη 

μεταχειρισμένων αντικειμένων (ΚΠΕ2,Π11,Δ, Ο, Μ,Δρ, στ1)». Οι μονάδες 

πληροφορίας που σχετίζονται με τη διαχείριση των απορριμμάτων 

εντάχθηκαν σε αυτή την κατηγορία, καθώς η διαχείριση των απορριμμάτων 

σχετίζεται καθοριστικά με την ανάκτηση ή μη φυσικών πόρων. 

Στην κατηγορία που ονομάσαμε "Αλληλεπίδραση ανθρώπινου πολιτισμού και 

φυσικού περιβάλλοντος" συμπεριλάβαμε στόχους όπως για παράδειγμα «Να 

διαπιστώσουν [οι μαθητές] την διαχρονική αλληλεξάρτηση των ανθρώπινων 

πολιτισμών με τα υδατικά οικοσυστήματα (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β3,στ4β)», «[Να 

αναδειχθούν] οι συνέπειες των ανθρώπινων παρεμβάσεων στα λιμναία οικοσυστήματα, 

(ΚΠΕ2,Π10,Μ,Δρ,στ1β)» και «Οι μαθητές να καταγράψουν τις στάσεις και τις 

συμπεριφορές των σημερινών ανθρώπων σε σχέση με το δασικό περιβάλλον της 

περιοχής που μελετούν  (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ4α)».  
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 Στην κατηγορία που ονομάσαμε "Κατανόηση οικολογικών σχέσεων" 

συμπεριλάβαμε στόχους όπως για παράδειγμα «Οι μαθητές να αντιληφθούν την 

αλληλοσυσχέτιση μεταξύ των στοιχείων της οικόσφαιρας. (ΚΠΕ2,Π3,Μ,Δρ, στ2)», «Να 

ανιχνεύσουν οι μαθητές τις σχέσεις μεταξύ των δομικών στοιχείων του οικοσυστήματος.   

(ΚΠΕ3,Π4,Μ,ΤΕ, στ4)» και «Να εμπνευστούν οι μαθητές από την αρμονία της φύσης 

και να απολαύσουν την ιδιαίτερη ομορφιά του αγροτικού και φυσικού περιβάλλοντος 

έτσι ώστε να δημιουργήσουν στενότερη σχέση με τη φύση (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ, στ.3)».    

 Στην κατηγορία που ονομάσαμε "Ενέργεια και περιβαλλοντική κρίση" 

συμπεριλάβαμε στόχους όπως για παράδειγμα «Να κατανοήσουν [Οι μαθητές ] ότι η 

αλόγιστη χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οδήγησε σε ενεργειακή κρίση και σε 

τεράστια επιβάρυνση του περιβάλλοντος, με τη δημιουργία μιας σειράς σοβαρών 

προβλημάτων, που αν δε λυθούν, θα έχουν ως συνέπεια την παρεμπόδιση της ζωής στον 

πλανήτη. (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β2,Μ,ΦΕ, στ2)» και «Οι μαθητές να κατανοήσουν την 

αναγκαιότητα του ελέγχου του ρυθμού κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας και ότι 

αυτό συντελεί στη διατήρηση των φυσικών πόρων.  (ΚΠΕ2,Π1,Δ,Κ-6,Μ,Δρ, στ2)» και 

«Να γίνει κατανοητό πως η κατασπατάληση των μη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας 

οδηγούν στην ενεργειακή κρίση.   (ΚΠΕ4,Π1,Δ,Μ,Δρ,ΦΕ, στ2)».  

 Στην κατηγορία που ονομάσαμε "Τοπικό περιβάλλον" συμπεριλαμβάνονται 

δύο υποκατηγορίες: 

 Η πρώτη με τίτλο "Τοπικό Πολιτισμικό Περιβάλλον" και παραδείγματα  

«[Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή των Πρεσπών, στη γεωμορφολογία, στην 

πλούσια βιοποικιλότητα] και στην ιστορία της. (ΚΠΕ2,Π10,Μ,Δρ,στ1γ)», «Να 

γνωρίσουν οι μαθητές ένα ή περισσότερα πέτρινα γεφύρια, ως μνημεία του λαϊκού 

πολιτισμού, τα οποία διατηρούν την ταυτότητα του ελληνικού τοπίου και να 

ενεργοποιήσουν όλες τις αισθήσεις τους  (ΚΠΕ3,Π2,Δ,Κ-5-6-7,Μ,ΦΕ,Δρ, στ4)» και 

«[Οι μαθητές να κατανοήσουν τη σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης φυσικού] 

και πολιτισμικού περιβάλλοντος.   (ΚΠΕ4,Π5,Μ,Δρ,ΦΕ, στ5)»,  

 Η δεύτερη με τίτλο "Τοπικό Φυσικό Περιβάλλον" και παραδείγματα «Γίνεται 

ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή των Πρεσπών, στη γεωμορφολογία, στην πλούσια 

βιοποικιλότητα [και στην ιστορία της. (ΚΠΕ2,Π10,Μ,Δρ,στ1γ)]», «[Οι μαθητές να 

εντοπίσουν] την επίδραση [των μυκήτων] στην τοπική οικονομία.  

(ΚΠΕ3,Π3,Μ,ΤΕ,στ3β)» και «Οι μαθητές να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση του 
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περιβάλλοντος [με τις δραστηριότητες του ανθρώπου (εποχικές δραστηριότητες των 

ανθρώπων και εξάρτησή τους από τον καιρό)]  (ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ, στ2)».  

 

6.2 Η συχνότητα των στόχων με βάση τη μέθοδο της διαρκούς 
σύγκρισης 

 

Γράφημα 3: Κατηγοριοποίηση των στόχων των προγραμμάτων των ΚΠΕ σύμφωνα με τη μέθοδο της 

διαρκούς σύγκρισης 

 

Όπως φαίνεται στο Γράφημα 3 τον κύριο αριθμό των στόχων τον βρίσκουμε στους 

“φυσικούς πόρους” (48) και στο “τοπικό περιβάλλον" (35) κάτι που έχει παρατηρηθεί 

και στις προηγούμενες αναλύσεις. Ακολουθεί η κατηγορία “ Περιβαλλοντική 

ιδιότητα του πολίτη” (23) και σχετίζεται με την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον 

και την αειφορική διαχείριση, όπου τα ΚΠΕ μέσα από τα προγράμματα που 

υλοποιούν προσπαθούν να καλλιεργήσουν την πρόθεση για δράση και την 

καλλιέργεια αξιών που είναι η δημιουργία οικολογικής συνείδησης μαζί με την 

“ενέργεια και περιβαλλοντική κρίση”. Τον μικρότερο αριθμό στόχων συναντάμε στις 

κατηγορίες “Γεωργία” (10), “αλληλεπίδραση ανθρώπινου πολιτισμού και φυσικού 

περιβάλλοντος” (7) και “κατανόηση οικολογικών σχέσεων” (6). Αυτά τα 

αποτελέσματα είναι αναμενόμενα καθώς τα ΚΠΕ προάγουν κυρίως γενικές 
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πληροφορίες για το περιβάλλον, στηριζόμενα κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στην 

προστασία και στην ανάδειξη του τοπικού περιβάλλοντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στηριζόμενοι στους σκοπούς και στόχους της ΠΕ και ειδικότερα της εφαρμογής της 

στην Ελλάδα αλλά και στην ανάλυση των στόχων του εκπαιδευτικού υλικού των 4 

ΚΠΕ Δυτικής Μακεδονίας καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα: 

 Το εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων των ΚΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας 

σχετίζεται με τους 11 από τους 17 στόχους για την αειφόρο ανάπτυξη του 

ΟΗΕ. Ο κύριος όγκος των στόχων των προγραμμάτων αυτών εντάσσεται σε 

τέσσερεις στόχους για την Αειφόρο ανάπτυξη (ΣΑΑ) που αφορούν τη βιώσιμη 

χρήση των οικοσυστημάτων και των δασών, την διαβίωση σε βιώσιμες πόλεις 

και κατοικίες, την πρόσβαση όλων στην ενέργεια και την βιώσιμη διαχείριση 

του νερού. Συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό των στόχων των 

προγραμμάτων των ΚΠΕ εμφανίζεται  στον 15
ο
 στόχο (Βιώσιμη χρήση των 

οικοσυστημάτων και των δασών και διακοπή της απώλειας της 

βιοποικιλότητας) με ποσοστό 36,3% και στον 11ο στόχο (Πόλεις και 

κατοικίες ανθρώπινες, ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες)  με ποσοστό 

18,63% των ΣΑΑ αντίστοιχα και ακολουθούν οι αταξινόμητοι στόχοι με 

ποσοστό 17,39%, ενώ το μικρότερο ποσοστό εμφανίζεται στον 8ο
 στόχο 

(Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, πλήρης, παραγωγική και  αξιοπρεπή εργασία 

για όλους), στον 9ο
 στόχο (Προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 

βιομηχανοποίησης και ενθάρρυνση της καινοτομίας) και στον 17ο στόχο 

(Ενίσχυση των μέσων εφαρμογής και ανανέωση της παγκόσμιας εταιρικής 

σχέσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη) των ΣΑΑ αντίστοιχα με ποσοστό 0,62% 

έκαστος. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το ποσοστό των στόχων του υλικού των 

ΚΠΕ που παραμένει αταξινόμητο είναι αρκετά σημαντικό.  

  Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν ότι τα συγκεκριμένα ΚΠΕ 

έχουν προσανατολισμό προς τοπικά θέματα, αλλά και πως πολλοί στόχοι των 

ΚΠΕ δεν σχετίζονται με τους ΣΑΑ, που μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι 

τα προγράμματα των ΚΠΕ γράφτηκαν πριν τον καθορισμό των ΣΑΑ από τον 

ΟΗΕ και οι συγγραφικές ομάδες των ΚΠΕ προφανώς δεν είχαν υπόψη τους το 

περιεχόμενο των ΣΑΑ.   
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 Επίσης οι περισσότεροι (107) από τους στόχους των προγραμμάτων των ΚΠΕ 

είναι γνωστικοί, 53 κοινωνικό-συναισθηματικοί και μόνο 6 συμπεριφορικοί.        

Ως εκ τούτου, μπορούμε να πούμε ότι ο βασικός προσανατολισμός των 

προγραμμάτων των ΚΠΕ είναι γνωσιοκεντρικός. Τον ίδιο προσανατολισμό 

παρατηρούμε και για κάθε ένα ΚΠΕ ξεχωριστά, εκτός από το ΚΠΕ1 που δίνει 

μεγαλύτερη έμφαση στον κοινωνικο-συναισθηματικό τομέα, παράλληλα με 

τον γνωστικό. Επομένως τα προγράμματα των ΚΠΕ στηρίζονται κυρίως στον 

εμπλουτισμό των γνώσεων, πολύ λιγότερο στην ανάπτυξη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων και σχεδόν καθόλου στους τρόπους δράσης. Αυτό οφείλεται στο 

ότι δεν υπάρχει τακτική πρόσβαση των μαθητών στις δραστηριότητες των 

ΚΠΕ καθώς τα περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι μικρής 

χρονικής διάρκειας. Για να αλλάξει αυτό θα χρειαστεί τα ΚΠΕ να αναπτύξουν 

βαθύτερη και μονιμότερη συνεργασία με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς 

και τους πολίτες.   

 Από τους στόχους των προγραμμάτων των ΚΠΕ οι περισσότεροι (81) 

αναφέρονται στην κοινωνία, 74 στο περιβάλλον, 12 στην πολιτική και μόνο 3 

στην οικονομία. Επομένως μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο βασικός 

προσανατολισμός των προγραμμάτων των ΚΠΕ αφορά την κοινωνία και το 

περιβάλλον, ενώ ουσιαστικά δεν αφορά καθόλου οικονομικούς παράγοντες 

και πολιτική δράση. Αυτό το συμπέρασμα είναι εν μέρει αναμενόμενο αν και 

θα περιμέναμε οι περισσότεροι στόχοι να αφορούν το περιβάλλον. Σύμφωνα 

με τα ΚΠΕ όμως το περιβάλλον με την κοινωνία είναι αλληλένδετα. Το ότι 

δεν έχουμε καθόλου στόχους των ΚΠΕ που να αφορούν την οικονομία 

οφείλεται στο ότι στην Ελλάδα, κυρίως στο εκπαιδευτικό σύστημα, δεν 

φαίνεται να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύνδεσης της αειφορίας με 

οικονομικούς παράγοντες. Αυτή η αντίληψη είναι λανθασμένη αφού η 

αειφορία αφορά το κομμάτι του περιβάλλοντος, της κοινωνίας, της πολιτικής 

και της οικονομίας που είναι αλληλένδετα. 

 Επομένως τα ΚΠΕ στην ανάπτυξη των προγραμμάτων τους και στον 

καθορισμό της στοχοθεσίας τους θα πρέπει να δίνουν και στους 4 πυλώνες της 

αειφορίας την ίδια βαρύτητα.  

 Στην ποιοτική ανάλυση, στους φυσικούς πόρους και στο τοπικό περιβάλλον 

βρίσκουμε τον κύριο αριθμό των στόχων, κάτι που συμβαίνει και στις 
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προηγούμενες αναλύσεις. Αυτό είναι αναμενόμενο, γιατί και τα δύο είναι 

χαρακτηριστικά τοπικότητας. Κυριαρχούν τα ζητήματα φυσικοί πόροι, τοπικό 

περιβάλλον και ενέργεια, αλλά έχουμε μια καινούρια κατηγορία που είναι η 

“ιδιότητα του πολίτη” στην περιβαλλοντική της διάσταση. Επίσης βλέπουμε 

και την αλληλεπίδραση πολιτισμού και φυσικού περιβάλλοντος.  Τα ΚΠΕ 

μπορούμε να πούμε ότι είναι προσανατολισμένα κυρίως σε ζητήματα φυσικού 

περιβάλλοντος και οικολογικής αειφορίας, οικολογικής βιωσιμότητας. 

Ασχολούνται όμως και με ζητήματα που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες είτε 

αυτά είναι γεωργικές δραστηριότητες είτε είναι μνημεία. Εντοπίζουμε επίσης 

και μια αλληλεπίδραση του πολιτισμού με τον άνθρωπο που δίνει και την 

κοινωνική διάσταση των προγραμμάτων των ΚΠΕ. 

 

7.1  Προτάσεις 

Με βάση τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, θα ήταν ωφέλιμος ένας 

αναπροσανατολισμός και εμπλουτισμός του περιεχομένου των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων των ΚΠΕ  της Δυτικής Μακεδονίας με βάση το περιεχόμενο των 

στόχων  για την Αειφόρο ανάπτυξη (ΣΑΑ) που δεν καταγράφονται στα 

προγράμματά τους. Πιο συγκεκριμένα: 

 Όσον αφορά τον 2ο στόχο ΣΑΑ (Τερματισμός της πείνας) τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα των ΚΠΕ θα πρέπει να καθοδηγούν τους μαθητές, ώστε να 

αναγνωρίζουν τις σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της πείνας και του 

υποσιτισμού σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες, να κατανοήσουν τη σύνδεση 

μεταξύ της καταπολέμησης της πείνας και της προώθησης της βιώσιμης 

γεωργίας, να είναι σε θέση να αναλάβουν με κριτικό πνεύμα το ρόλο του 

ενεργού παγκόσμιου πολίτη στην πρόκληση της καταπολέμησης της πείνας 

και να καταλάβουν ότι ο ρόλος των παραγωγών τροφίμων μικρής κλίμακας 

είναι σημαντικός για την επίτευξη αυτού του στόχου.  

 Για τον 4ο στόχο ΣΑΑ (Πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους) τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα των ΚΠΕ θα πρέπει να καθοδηγούν τους μαθητές 

ώστε να κατανοήσουν το σημαντικό ρόλο των ευκαιριών εκπαίδευσης και δια 

βίου μάθησης για όλους ως κύριους κινητήριους μοχλούς της βιώσιμης 

ανάπτυξης, για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και για την επίτευξη των 
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ΣΑΑ.  Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τη σπουδαιότητα της ποιοτικής 

εκπαίδευσης για όλους, να συμβάλουν στη διευκόλυνση και στην εφαρμογή 

ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους.  

 Για τον 6ο στόχο ΣΑΑ (Βιώσιμη διαχείριση του νερού και των 

εγκαταστάσεων υγιεινής) τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΚΠΕ θα πρέπει 

να καθοδηγούν τους μαθητές ώστε να κατανοήσουν το νερό ως βασική 

συνθήκη της ίδιας της ζωής, τη σημασία της ποιότητας και της ποσότητας των 

υδάτων και τις αιτίες, τις επιπτώσεις της ρύπανσης των υδάτων και της 

λειψυδρίας, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες βελτίωσης της διαχείρισης 

των υδάτων και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης στις τοπικές κοινότητες και 

είναι σε θέση να επικοινωνούν σχετικά με τη ρύπανση των υδάτων, την 

πρόσβαση στα ύδατα και τα μέτρα εξοικονόμησης νερού καθώς και να 

συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές στη βελτίωση της τοπικής ικανότητας για 

αυτάρκεια.  

 Για τον 7ο στόχο ΣΑΑ (Πρόσβαση στην ενέργεια για όλους) τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα των ΚΠΕ θα πρέπει να καθοδηγούν τους μαθητές ώστε να 

κατανοήσουν και να αναλύσουν τη σημασία της ενέργειας για την ανθρώπινη 

ζωή, να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της χρήσης διαφορετικών πηγών 

ενέργεια, να μάθουν σχετικά με τα αειφόρα συστήματα παροχής ενέργειας, να 

αναλύουν και να αξιολογούν τη ζήτηση και τη προσφορά ενέργειας στο 

σχολείο / στο σπίτι τους και να προτείνουν τρόπους βελτίωσης της χρήσης της 

σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, να γνωρίζουν σχετικά με την 

ανάγκη για ενεργειακή απόδοση και επάρκεια,  να είναι σε θέση να 

εφαρμόζουν και να αξιολογούν μέτρα που αυξάνουν την ενεργειακή 

αποδοτικότητα και την επάρκεια στον προσωπικό τους χώρο και να αυξήσουν 

το μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας στην τοπική κοινότητα.  

 Για τον 8ο στόχο ΣΑΑ (Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, πλήρης, παραγωγική 

και αξιοπρεπή εργασία για όλους) τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΚΠΕ θα 

πρέπει να καθοδηγούν τους μαθητές ώστε να κατανοούν τις διασυνδέσεις 

μεταξύ ανάπτυξης, απασχόλησης, ανακούφισης της φτώχειας και ανθρώπινης 

ανάπτυξης, να κατανοούν τις έννοιες της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης 

οικονομικής ανάπτυξης, της πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και της 
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αξιοπρεπούς εργασίας για όλους και να γνωρίζουν εναλλακτικά οικονομικά 

μοντέλα. 

 Για τον 9ο στόχο ΣΑΑ (Προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 

βιομηχανοποίησης και ενθάρρυνση της καινοτομίας) τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα των ΚΠΕ θα πρέπει να καθοδηγούν τους μαθητές ώστε να 

κατανοήσουν και να αναλύσουν τις δυνατότητες και τα όρια της βιώσιμης 

βιομηχανικής παραγωγής, να κατανοήσουν τον αντίκτυπο και τη χρήση 

διαφορετικών πηγών ενέργειας, να μάθουν σχετικά με τα συστήματα βιώσιμης 

παροχής ενέργειας.  

 Για τον 11ο στόχο ΣΑΑ (Πόλεις και κατοικίες ανθρώπινες, ασφαλείς, 

ανθεκτικές και βιώσιμες) τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΚΠΕ θα πρέπει 

να καθοδηγούν τους μαθητές ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να 

συγκρίνουν τη βιωσιμότητα των οικιστικών συστημάτων σχετικά με την 

κάλυψη των αναγκών τους, ιδίως στους τομείς της διατροφής, της ενέργειας, 

των μεταφορών, του νερού, της ασφάλειας, της επεξεργασίας των αποβλήτων, 

την εκπαίδευση, την ένταξη των χώρων πρασίνου και τη μείωση του κινδύνου 

από φυσικές καταστροφές, να είναι σε θέση να ενσωματώσουν τις ανάγκες 

τους στις ανάγκες των μεγαλύτερων οικοσυστημάτων, τόσο σε τοπικό όσο και 

σε παγκόσμιο επίπεδο, για πιο βιώσιμους ανθρώπινους οικισμούς,  να είναι σε 

θέση να αντιδράσουν  ενάντια στις αποφάσεις που λαμβάνονται για την 

κοινότητά τους. 

 Για τον 12ο στόχο ΣΑΑ (Εξασφάλιση βιώσιμων μοντέλων κατανάλωσης και 

παραγωγής) τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΚΠΕ θα πρέπει να 

καθοδηγούν τους μαθητές ώστε να αναλύουν τα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας του οικονομικού μοντέλου στον οποίο ζούμε και να 

προσδιορίζουν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 

δημιουργούνται από αυτό, να αναλύουν τις βασικές σημερινές ανθρώπινες 

ανάγκες και να σκέφτονται πώς αυτές μπορούν να ικανοποιηθούν, να 

προσδιορίζουν υπεύθυνες εναλλακτικές λύσεις παραγωγής και κατανάλωσης 

στην αναζήτηση ενός βιώσιμου μέλλοντος, να κατανοούν πώς οι επιμέρους 

επιλογές του τρόπου ζωής επηρεάζουν την κοινωνική, οικονομική και 

περιβαλλοντική ανάπτυξη, να είναι σε θέση να γνωστοποιήσουν την ανάγκη 

βιώσιμων πρακτικών στην παραγωγή και κατανάλωση, να έχουν τη 
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δυνατότητα να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν τις 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την κατανάλωση χρησιμοποιώντας τα 

υπάρχοντα κριτήρια βιωσιμότητας.  

 Για τον 13ο στόχο ΣΑΑ (Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των 

επιπτώσεών της) τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΚΠΕ θα πρέπει να 

καθοδηγούν τους μαθητές ώστε να κατανοούν ότι οι τρέχοντες κίνδυνοι της 

κλιματικής αλλαγής είναι ένα ανθρωπογενές φαινόμενο που προκύπτει από τις 

αυξημένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να γνωρίζουν ποιες 

ανθρώπινες δραστηριότητες - σε παγκόσμιο, εθνικό, τοπικό και ατομικό 

επίπεδο - συμβάλλουν στην αλλαγή του κλίματος, να θεωρούν την ανάγκη για 

εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση ως το πρώτο βήμα για τον περιορισμό της 

κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή, τη μείωση των επιπτώσεων και την 

έγκαιρη προειδοποίηση, να είναι σε θέση να εξηγήσουν τη δυναμική των 

οικοσυστημάτων και τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές και ηθικές 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να ενθαρρύνουν άλλους να 

προστατεύσουν το κλίμα.  

 Για τον 15ο στόχο ΣΑΑ (Βιώσιμη χρήση των οικοσυστημάτων και των δασών 

και διακοπή της απώλειας της βιοποικιλότητας) τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

των ΚΠΕ θα πρέπει να καθοδηγούν τους μαθητές ώστε να κατανοήσουν τις 

βασικές έννοιες της οικολογίας με αναφορά σε τοπικά και παγκόσμια 

οικοσυστήματα, να είναι σε θέση να εντοπίσουν τα τοπικά είδη και να 

κατανοήσουν τη σημασία της βιοποικιλότητας, να κατανοούν τις πολλαπλές 

απειλές που παρουσιάζονται στη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένης της 

απώλειας οικοτόπων, της αποψίλωσης, της υπερεκμετάλλευσης, να είναι σε 

θέση να διαφωνούν με τις καταστρεπτικές περιβαλλοντικές πρακτικές που 

προκαλούν απώλεια βιοποικιλότητας, να συνδεθούν με τοπικές ομάδες που 

εργάζονται για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή τους. 

 Για τον 17ο στόχο ΣΑΑ (Ενίσχυση των μέσων εφαρμογής και ανανέωση της 

παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη) τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα των ΚΠΕ θα πρέπει να καθοδηγούν τους μαθητές ώστε να 

κατανοούν τη σημασία των παγκόσμιων εταιρικών σχέσεων για βιώσιμη 

ανάπτυξη, να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τις συνεργασίες, τα δίκτυα, τα 

ιδρύματα, τις καμπάνιες παγκόσμιων εταιρικών σχέσεων, να 
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ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τη σημασία των παγκόσμιων εταιρικών 

σχέσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, να συμβάλουν στη διευκόλυνση και την 

εφαρμογή τοπικών, εθνικών και παγκόσμιων εταιρικών σχέσεων για την 

αειφόρο ανάπτυξη (Teaching the sustainable development goals)  

 Προκειμένου να γίνει εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού υλικού των ΚΠΕ 

Δυτικής Μακεδονίας θα χρειαστεί να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί αλλά 

και οι υπεύθυνοι των ΚΠΕ έτσι ώστε να είναι ενήμεροι για τις νέες 

τεχνολογίες και τα μέσα πληροφόρησης που παρέχουν νέους τρόπους 

διδασκαλίας και μάθησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη κυρίως σε θέματα που οι 

ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα δηλώσουν ότι το χρειάζονται. Επίσης θα χρειαστεί να 

αλλάξει το αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο και θα έχει σχεδιαστεί από 

εκπαιδευτικούς και θα ενθαρρύνει τους μαθητές να είναι ενεργοί και 

υπεύθυνοι πολίτες (Σλαυκίδης, 2011, σελ. 69). Επίσης o σχεδιασμός των 

προγραμμάτων και των δράσεων, η παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού, η 

έρευνα είναι τομείς στους οποίους η συνεργασία με άλλους φορείς μπορεί να 

συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξή των ΚΠΕ.  

 Οι φορείς με τους οποίους τα ΚΠΕ θα πρέπει να συνεργάζονται είναι τα 

σχολεία, τα άλλα ΚΠΕ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, τα πανεπιστημιακά 

ιδρύματα, οι κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί φορείς, οι τοπικοί 

συνεταιρισμοί και συλλόγοι (Καζαντζίδου, 2014, σελ. 62). 

 

7.2  Περιορισμοί της έρευνας 

Η έρευνα περιορίστηκε στη μελέτη των στόχων των προγραμμάτων που υλοποιούνται 

στα τέσσερα ΚΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας και ήταν σε χρήση κατά το σχολικό έτος 

2017-2018. Επίσης περιορίστηκε στην ανάλυση στόχων που διατυπώνονται ρητά στο 

εκπαιδευτικό υλικό. Πιθανόν μια ανάλυση του συνόλου του εκπαιδευτικού υλικού 

και της εικονογράφησης να αποκαλύψει άρρητους στόχους, αυτό όμως υπερβαίνει τα 

όρια της παρούσας εργασίας.  

          Η παρούσα έρευνα έριξε φως στο εκπαιδευτικό υλικό των τεσσάρων ΚΠΕ της 

Δυτικής Μακεδονίας και εξέτασε αν υπάρχουν σε αυτό στοιχεία αειφορίας σύμφωνα 

με τους 17 στόχους αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ. Η πρωτοτυπία της έρευνας 

έγκειται στο ότι δεν υπάρχει έρευνα με αντίστοιχη θεματική, όχι μόνο στην περιοχή 
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της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά ούτε σε εθνικό επίπεδο Κατά συνέπεια τα 

συμπεράσματα της παρούσας εργασίας δίνουν το έναυσμα για να γίνουν παρόμοιες 

έρευνες για μια πιο συστηματική καταγραφή και ανάλυση του εκπαιδευτικού υλικού 

του συνόλου των ΚΠΕ στην Ελλάδα και στη συνέχεια να συγκριθούν τα 

αποτελέσματά τους με αυτά της δικής μας έρευνας. Όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να 

σημειώσουμε ότι η συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού των ΚΠΕ της Δυτικής 

Μακεδονίας προηγείται κατά πολύ χρονικά από την διατύπωση των ΣΑΑ από τον 

ΟΗΕ, οπότε είναι λογικό να παρατηρούνται αποκλείσεις. Μια μελλοντική έρευνα που 

θα στόχευε στην ανάλυση πιο σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού, μετά το 2017, 

ενδεχομένως να έδινε άλλου είδους αποτελέσματα. 

 Επομένως σχετικές μελλοντικές έρευνες θα έδιναν μία πιο ολοκληρωμένη 

εικόνα για τον προσανατολισμό του εκπαιδευτικού υλικού που υλοποιείται από τα 

ΚΠΕ της επικράτειας και κατά πόσο θα ήταν αναγκαίος ένας αναπροσανατολισμός 

και εμπλουτισμός του περιεχομένου του εκπαιδευτικού υλικού τους με βάση το 

περιεχόμενο των ΣΑΑ όπως τους προσδιόρισε ο ΟΗΕ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΚΠΕ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   

 

ΚΠΕ1 = ΚΠΕ Καστοριάς  

Π1= 1ο πρόγραμμα " Οι δρόμοι του νερού  - Η λίμνη της Καστοριάς "  

Π2= 2ο πρόγραμμα "Το Δάσος" 

 

Π3= 3ο πρόγραμμα “Ενέργεια και περιβάλλον” 
 

Π4= 4
ο πρόγραμμα “Βιοποικιλότητα – Το εργαστήρι της ζωής”  

 

 

ΚΠΕ2 = ΚΠΕ Μελίτης 

 

Π1= 1ο πρόγραμμα " Άνθρακες… ο θησαυρός "  

Π2= 2ο πρόγραμμα " Τα δάση μας… τα κάλλη μας "  

Π3= 3ο πρόγραμμα "Διαδρομές του νερού στη λεκάνη της Πελαγονίας"  

Π4= 4ο πρόγραμμα "Νερό… με γεύση"  

Π5= 5ο πρόγραμμα "Το σχολείο πάει Λίμνες"  

Π6= 6ο πρόγραμμα "Γνωρίζοντας το περιαστικό δάσος της πόλης μας"  

Π7= 7ο πρόγραμμα " Περιβαλλοντικές και πολιτιστικές διαδρομές στην πόλη της Φλώρινας"  

Π8= 8ο πρόγραμμα "Περιβάλλον και πολιτισμός στην περιοχή του Αμυνταίου" 

 

Π9= 9ο πρόγραμμα " Ταξίδι στην ενδοχώρα του λιγνίτη" 

 

Π10= 10ο πρόγραμμα " Ταξίδι στη χώρα των λιμνών" 

 

Π11= 11ο πρόγραμμα "Περιβαλλοντικές και πολιτιστικές διαδρομές στη γη της Φλώρινας" 

 

Π12= 12ο πρόγραμμα "Ανακυκλώνοντας καλλιτεχνικά" 

 

 

Παραμύθι-= Ο Δράκος του ξινού νερού (Π4) 
 

Υποστηρικτικό Υλικό = Όλα για τα μανιτάρια, μανιτάρια για όλους. (Π2) 
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ΚΠΕ3 = ΚΠΕ  Γρεβενών 

 

Π1= 1ο πρόγραμμα "Όρλιακας, το δάσος των χρωμάτων"  

Π2= 2ο πρόγραμμα "Πέτρινα Γεφύρια στο Βενέτικο ποταμό – Μνημεία λαϊκού πολιτισμού"  

Π3= 3ο πρόγραμμα "Ο θαυμαστός μικρόκοσμος των μανιταριών"  

Π4= 4ο πρόγραμμα "Δάσος, ο χορός των Δρυάδων"  

 

ΚΠΕ4 = ΚΠΕ Βελβεντού-Σιάτιστας 

 

Π1= 1ο πρόγραμμα "Λάφιστα"  

Π2= 2ο πρόγραμμα " Με το Σιταράκη στου μύλου το δρομάκι"  

Π3= 3ο πρόγραμμα " Ροδάκινο, το… μυρωδάτο! Ολοκληρωμένη παραγωγή, προστασία και 
διατήρηση της βιοποικιλότητας."  

Π4= 4ο πρόγραμμα "Δάσος- Κιβωτός ζωής"  

Π5= 5ο πρόγραμμα "Εμνήσθην ημερών αρχαίων"  

Π6= 6ο πρόγραμμα "Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό"  

Π7= 7ο πρόγραμμα "Προβιομηχανικά εργαστήρια"  

               Π8= 8ο πρόγραμμα "Λαογραφικό Μουσείο"  

               Π9= 9ο πρόγραμμα "Σεργιάνι στο χρόνο"  
 

Π10= 10ο πρόγραμμα " Ένα σχολείο πολύ πράσινο! - Βιοκλιματικό Σχολείο και Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας"  
 

 

Παραμύθι = “ Με το Σιταράκη στου μύλου το δρομάκι” (Π2) 
 

Παραμύθι = “Ο Σπόρος Σιταράκης… στη χώρα της βλάστησης” (Π2) 
 

Παραμύθι = “Σαν παραμύθι το Βελβεντό” (Π4) 
 

Παραμύθι = “Η Νόνα η σταγόνα” (Π6) 
 

Οδηγός αναγνώρισης βιολογικών δεικτών καθαρότητας γλυκών νερών (Π6) 
 

 

 

Συντομεύσεις 

 

ΚΠΕ1= ΚΠΕ Καστοριάς 
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ΚΠΕ2 = ΚΠΕ Μελίτης 

ΚΠΕ3 = ΚΠΕ Γρεβενών  

ΚΠΕ4 = ΚΠΕ Βελβεντού-Σιάτιστας 

  

Δ= βιβλίο Δασκάλου  

Α= αριθμός σελίδας  

Κ = κεφάλαιο 

Ο =  ολόκληρο το βιβλίο 

ΦΕ= φύλλα εργασίας 

ΤΕ= τετράδιο εργασιών 

ΕΥ= εποπτικό υλικό 

ΘΣ= θέματα συζήτησης 

Δρ= δραστηριότητες 

Μ =  βιβλίο μαθητή 

Πα= Παραμύθι 

ΥΥ= Υποστηρικτικό υλικό 

Οδ = Οδηγός 

στ= στόχος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

1
ο
 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΚΠΕ 

1
ο
 πλαίσιο ανάλυσης-Στόχοι των ΚΠΕ που εντάσσονται 

στους ΣΑΑ2
 

Συχνότητα 
στόχων 

Ποσοστό 
% 

1ος στόχος: Εξάλειψη της φτώχειας 0 0 

2ος στόχος: Τερματισμός της πείνας και προώθηση της 
βιώσιμης γεωργίας 

 

Στόχοι ΚΠΕ 4 

 [οι μαθητές] να εξοικειωθούν με τις πρακτικές, τους στόχους 
και τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που 
εφαρμόζεται από το σύνολο των παραγωγών-μελών των 
συνεταιρισμών στην καλλιέργεια της ροδακινιάς και της 
νεκταρινιάς. (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ2β) 

[Οι μαθητές ] να πειραματιστούν και να συνειδητοποιήσουν τις 
αλλαγές στη χρήση εργαλείων στην παραγωγή των δημητριακών 
προϊόντων. (ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ4β)   

 

 

 

2 

 

 

 

1,24 

3ος στόχος: Πρόσβαση στο σύστημα υγείας και 
προαγωγή της ευημερίας  για όλους  

0 0 

4ος στόχος: Πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους 

 

Στόχοι ΚΠΕ 4 

Να αναπτύξουν [οι μαθητές] το πνεύμα του εθελοντισμού 
(ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ5α) 

Να αναπτύξουν  [οι μαθητές] τη διάθεση συμμετοχής σε 
δραστηριότητες για την προστασία του περιβάλλοντος. 
(ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ5β) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1,24 

5ος στόχος: Επίτευξη της ισότητας των φύλων 0 0 

6ος στόχος: Βιώσιμη διαχείριση του νερού και των 

εγκαταστάσεων υγιεινής 

 

 

 

 

                                                 

2
 Με έντονη γραφή παρατίθενται στόχοι που χρησιμοποιήθηκαν ως παραδείγματα 
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Στόχοι ΚΠΕ 1 

Να γνωρίσουν οι μαθητές την αξία του νερού, τη συμβολή του 
στη δημιουργία και στην εξέλιξη της ζωής και να 
συνειδητοποιήσουν ότι αποτελεί έναν παγκόσμιο κοινό πόρο. 
(ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β1,Μ,ΦΕ, στ1) 

Να διαπιστώσουν [οι μαθητές] την διαχρονική αλληλεξάρτηση 
των ανθρώπινων πολιτισμών με τα υδατικά οικοσυστήματα. 
(ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β3,στ4β) 

Στόχοι ΚΠΕ 2 

Οι μαθητές να κατανοήσουν την αξία του υδάτινου 
οικοσυστήματος και την ιδιαιτερότητα του ξινού νερού ως 
φυσικού πόρου. (ΚΠΕ2,Π4,Μ,Δρ,Πα, στ1) 

Στόχοι ΚΠΕ 4 

Να γίνουν γνωστές οι χρήσεις του νερού.  (ΚΠΕ4,Π1,Δ,Μ,Δρ,ΦΕ, 
στ1) 

Να γίνουν γνωστοί οι τρόποι με τους οποίους ελέγχεται η 
ποιότητα του νερού.   (ΚΠΕ4,Π1,Δ,Μ,Δρ,ΦΕ, στ.3) 

Να αντιληφθούν την κινητήρια δύναμη του νερού. 
(ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ, στ6) 

Οι μαθητές να γνωρίσουν τις ποικίλες χρήσεις του νερού 
(ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,στ1α) 

 [Οι μαθητές ] να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητά του 
[νερού]. (ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,στ1β) 

Οι μαθητές να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα του νερού για την 
ανθρώπινη ζωή. (ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,στ2α) 

 [Οι μαθητές] να ευαισθητοποιηθούν για την προστασία των 
αποθεμάτων νερού και του περιβάλλοντος. 
(ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,στ2β) 

Οι μαθητές να κατανοήσουν τον κύκλο του νερού 
(ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,Πα,στ3α) 

[Οι μαθητές ] να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση των 
στοιχείων της φύσης. (ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,Πα,στ3β) 

Οι μαθητές να γνωρίσουν τις χημικές ιδιότητες του νερού, 

14 8,70 
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κυρίως τις διαλυτικές και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του με τις 
αισθήσεις και τη χρήση βιοδεικτών (εντομοπανίδα). 
(ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,Οδ, στ4) 

Να κατανοήσουν οι μαθητές την τεράστια σημασία και την 
ανεκτίμητη αξία του νερού και του εδάφους, ως φυσικοί πόροι, 
αλλά και για τη γεωργία ειδικότερα  (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ6α) 

Τίτλοι Προγραμμάτων 

"Λάφιστα"    (ΚΠΕ4,Π1) 

"Νερό… με γεύση"   (ΚΠΕ2,Π4) 

"Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό" (ΚΠΕ4,Π6) 

7ος στόχος: Πρόσβαση στην ενέργεια για όλους 

 

Στόχοι ΚΠΕ 1 

Να κατανοήσουν και να αντιληφθούν οι μαθητές ότι κάθε 
είδους δράση προϋποθέτει κατανάλωση ενέργειας. 
(ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β1,Μ,ΦΕ,στ1α) 

Να γνωρίσουν [Οι μαθητές ], μέσα από την ιστορική διαδρομή 
του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη, τη χρήση ενεργειακών 
πηγών σε κάθε εποχή. (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β1,Μ,ΦΕ,στ1β) 

Να κατανοήσουν [Οι μαθητές ] ότι η αλόγιστη χρήση μη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οδήγησε σε ενεργειακή κρίση 
και σε τεράστια επιβάρυνση του περιβάλλοντος, με τη 
δημιουργία μιας σειράς σοβαρών προβλημάτων, που αν δε 
λυθούν, θα έχουν ως συνέπεια την παρεμπόδιση της ζωής στον 

πλανήτη. (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β2,Μ,ΦΕ, στ2) 

Να αντιληφθούν [Οι μαθητές ] ότι υπάρχουν διαθέσιμες προς 
χρήση ενεργειακές πηγές ανανεώσιμες και καθαρές, 
(ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β2,Μ,ΦΕ,στ3α) 

Να γνωρίσουν [Οι μαθητές ] τα μέσα και τους τρόπους με τους 
οποίους αυτές [οι ενεργειακές πηγές] μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, ώστε μελλοντικά να συμβάλλουν στη λύση 
του ενεργειακού προβλήματος και να αναστρέψουν την κακή 
κατάσταση του περιβάλλοντος.  (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β2,Μ,ΦΕ,στ3β) 

Να διαμορφώσουν [Οι μαθητές ] στάσεις και συμπεριφορές 
θετικές απέναντι στη συνετή χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας 
σε ατομικό, εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

10,56 
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Β3,Μ,ΦΕ,στ4α) 

Να γνωρίσουν [Οι μαθητές ] νέες τεχνολογίες, βασισμένες στη 
χρήση καθαρών πηγών ενέργειας. (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β3,Μ,ΦΕ,στ4β) 

Να αποκτήσουν τελικά [Οι μαθητές ] την απαιτούμενη γνώση, 
που θα τους παρέχει τη δυνατότητα να διαμορφώσουν άποψη 
για το τι σημαίνει "ενέργεια" και "ζωή", έτσι ώστε να θελήσουν 
να συμβάλλουν στο σχεδιασμό ενός μέλλοντος, όπου η ζωή δε 
θα δηλητηριάζεται από την αλόγιστη χρήση ενέργειας. 

 (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β3,Μ,ΦΕ, στ5) 

Στόχοι ΚΠΕ 2 

Οι μαθητές να κατανοήσουν την αναγκαιότητα του ελέγχου του 
ρυθμού κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας και ότι αυτό 
συντελεί στη διατήρηση των φυσικών πόρων.  (ΚΠΕ2,Π1,Δ,Κ-

6,Μ,Δρ, στ2) 

Οι μαθητές να κατανοήσουν τη σχέση παραγωγής και χρήσης 
της ηλεκτρικής ενέργειας στην καθημερινότητα 
(ΚΠΕ2,Π9,Μ,Δρ,στ1α) 

 [Οι μαθητές ] να συνειδητοποιήσουν τη συμβολή της χρήσης 
της ηλεκτρικής ενέργειας στην εμφάνιση του φαινομένου του 
θερμοκηπίου. (ΚΠΕ2,Π9,Μ,Δρ,στ1β) 

Οι μαθητές να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα του ελέγχου του 
ρυθμού της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και ότι αυτό 
συντελεί στη διατήρηση των φυσικών πόρων.  (ΚΠΕ2,Π9,Μ,Δρ, 
στ2) 

Οι μαθητές να γνωρίσουν τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. 
(ΚΠΕ2,Π9,Μ,Δρ, στ3) 

Στόχοι ΚΠΕ 4 

Να γίνει κατανοητό πως η κατασπατάληση των μη ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας οδηγούν στην ενεργειακή κρίση.   
(ΚΠΕ4,Π1,Δ,Μ,Δρ,ΦΕ, στ2) 

Ενημέρωση των μαθητών και των πολιτών για τα 
πλεονεκτήματα της σωστής χρήσης του νερού ως ήπια μορφή 
ενέργειας. (ΚΠΕ4,Π7,Μ,Δρ, στ1) 

Να γνωρίσουν οι μαθητές την έννοια του βιοκλιματισμού, των 
αρχών της αρχιτεκτονικής του, τα δομικά στοιχεία που την 
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αποτελούν  (ΚΠΕ4,Π7,Μ,Δρ,στ1α) 

 [Να γνωρίσουν οι μαθητές ] τη σχέση του βιοκλιματισμου με τις 
ΑΠΕ (ΚΠΕ4,Π7,Μ,Δρ,στ1β) 

 

Τίτλοι Προγραμμάτων 

"Ενέργεια και περιβάλλον" (ΚΠΕ1, Π3) 

"Ταξίδι στην ενδοχώρα του λιγνίτη" (ΚΠΕ2,Π9) 

"Προβιομηχανικά εργαστήρια" (ΚΠΕ4,Π7) 

" Ένα σχολείο πολύ πράσινο! - Βιοκλιματικό Σχολείο και 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" (ΚΠΕ4,Π10) 

8ος στόχος: Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, πλήρης 
απασχόληση  και  αξιοπρεπή εργασία για όλους 

 

Στόχος ΚΠΕ 4 

Να αναδείξουμε και να προβάλλουμε το ροδάκινο, ως εκείνο 
το προϊόν, το οποίο αποτελεί εδώ και δεκαετίες το κύριο μέσο 
για την πρόοδο και την ευημερία του τόπου μας. 
(ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ, στ7) 

 

 

 

1 

 

 

 

0,62 

9ος στόχος: Προώθηση της βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς βιομηχανοποίησης και ενθάρρυνση της 
καινοτομίας  
 

Στόχος ΚΠΕ 4 

Οι μαθητές να  αναγνωρίσουν τη χρησιμότητα [των] μηχανών 
στη ζωή μας,  (ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ4α) 

 

 

 

1 

 

 

 

0,62 

10ος Στόχος: Μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ 
των χωρών  

0 0 

11ος στόχος: Πόλεις και κατοικίες ανθρώπινες, ασφαλείς, 

ανθεκτικές και βιώσιμες 

 

Στόχοι ΚΠΕ 2 

Γνωριμία των μαθητικών ομάδων με το ιδιαίτερο φυσικό 
περιβάλλον, την πλούσια βιοποικιλότητα (ΚΠΕ2,Π5,Μ,Δρ,στ1α)      

 

 

 

30 

 

 

 

18,63 
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[Γνωριμία των μαθητικών ομάδων] με την πολιτιστική 
κληρονομιά της περιοχής των Πρεσπών. (ΚΠΕ2,Π5,Μ,Δρ,στ1β)      

Οι μαθητές να διαπιστώσουν ότι περπατώντας και 
παρατηρώντας μπορούν να ανακαλύψουν τους «κρυμμένους 
θησαυρούς» κάθε πόλης (ΚΠΕ2,Π7,Μ,Δρ, στ7) 

Ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς της παραγνωρισμένης περιοχής 
του Αμυνταίου (ΚΠΕ2,Π8,Μ,Δρ.ΤΕ,στ1α) 

 [Ανάδειξη [της πολιτιστικής παράδοσης  της περιοχής του 
Αμυνταίου (ΚΠΕ2,Π8,Μ,Δρ.ΤΕ,στ1β) 

Γνωριμία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νομού Φλώρινας: 
τους ορεινούς όγκους, τα ευρωπαϊκά ορεινά μονοπάτια.  
(ΚΠΕ2,Π11,Μ,Δρ,στ1α) 

 [Γνωριμία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νομού Φλώρινας: 
] τις έξι φυσικές λίμνες. (ΚΠΕ2,Π11,Μ,Δρ,στ1β) 

 [Γνωριμία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νομού 
Φλώρινας:] την πλούσια βιοποικιλότητα. (ΚΠΕ2,Π11,Μ,Δρ,στ1γ) 

 [Γνωριμία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νομού Φλώρινας: 
] την ιστορία. (ΚΠΕ2,Π11,Μ,Δρ,στ1δ) 

[Γνωριμία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νομού Φλώρινας] 
την αρχιτεκτονική, τους παραδοσιακούς οικισμούς  
(ΚΠΕ2,Π11,Μ,Δρ,στ1ε) 

 

Στόχοι ΚΠΕ 3 

 Να αντιληφθούν οι μαθητές τη σχέση ανθρωπογενούς και 
φυσικού περιβάλλοντος. (ΚΠΕ3,Π1,Δ, Ο, Μ,Δρ, στ4) 

Να αποκτήσουν οι μαθητές βασικές γνώσεις για τα πέτρινα 
γεφύρια, την αρχιτεκτονική τους, τη μορφολογία τους και τα 
υλικά κατασκευής τους. (ΚΠΕ3,Π2,Δ, Κ-1-2-3-4, Μ,ΦΕ,Δρ, στ1) 

Να κατανοήσουν οι μαθητές το διαχρονικό ρόλο των πέτρινων 
γεφυριών για την τοπική κοινωνία, την οικονομία, την 
επικοινωνία, την παράδοση, τη διαβίωση και τα ήθη και έθιμα.  
(ΚΠΕ3,Π2,Δ, Κ-1-2-3, Μ,ΦΕ,Δρ, στ2) 

Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τους κινδύνους που 
απειλούν τα πέτρινα γεφύρια και να προτείνουν τρόπους 
προστασίας τους.  (ΚΠΕ3,Π2,Δ, Κ-4, Μ,ΦΕ,Δρ, στ3) 
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Να γνωρίσουν οι μαθητές ένα ή περισσότερα πέτρινα γεφύρια, 
ως μνημεία του λαϊκού πολιτισμού, τα οποία διατηρούν την 
ταυτότητα του ελληνικού τοπίου και να ενεργοποιήσουν όλες τις 
αισθήσεις τους. (ΚΠΕ3,Π2,Δ, Κ-5-6-7, Μ,ΦΕ,Δρ, στ4) 

Να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με τα στοιχεία που απόμειναν 
στο χώρο και αναδεικνύουν το σεβασμό προς τη φύση.  
(ΚΠΕ3,Π2,Δ, Κ-5-6-7, Μ,ΦΕ,Δρ, στ5) 

Να αναγνωρίσουν οι μαθητές το λιτό τρόπο ζωής των ανθρώπων 
της εποχής. (ΚΠΕ3,Π2,Δ, Κ-2-3, Μ,ΦΕ,Δρ,στ6α) 

[Να αναγνωρίσουν οι μαθητές ] το γνήσιο μεράκι των μαστόρων 
των γεφυριών, των οποίων μοναδικό κριτήριο και μέτρο ήταν ο 
άνθρωπος και η κάλυψη των πραγματικών αναγκών. 
(ΚΠΕ3,Π2,Δ, Κ-2-3, Μ,ΦΕ,Δρ,στ6β) 

Οι μαθητές να εντοπίσουν τη σχέση των μυκήτων με τη λαϊκή 
παράδοση (ΚΠΕ3,Π3,Μ,ΤΕ,στ3α) 

Στόχοι ΚΠΕ 4 

 [οι μαθητές ] να έρθουν σε επαφή με την ιστορία και την 
παράδοση του Βελβεντού στη ροδακινοκαλλιέργεια 
(ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ1β) 

Οι μαθητές να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση του 
περιβάλλοντος με τις δραστηριότητες του ανθρώπου (εποχικές 
δραστηριότητες των ανθρώπων και εξάρτησή τους από τον 
καιρό). (ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ, στ2) 

Να γνωρίσουν οι μαθητές έναν τόπο με πλούσια πολιτιστική 
παράδοση, πολλά μνημεία και πανέμορφο φυσικό τοπίο.  
(ΚΠΕ4,Π5,Μ,Δρ,ΦΕ, στ1) 

Να κάνουν οι μαθητές ένα ταξίδι στη βυζαντινή και 
μεταβυζαντινή τέχνη, στην έκφραση και τους συμβολισμούς της. 
(ΚΠΕ4,Π5,Δ,Ο,Μ,Δρ,ΦΕ, στ2) 

Οι μαθητές μέσα από τη μελέτη των μνημείων να 
συνειδητοποιήσουν την ανάγκη συνέχισης της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς. (ΚΠΕ4,Π5,Δ,Ο,Μ,Δρ,ΦΕ, στ3) 

Οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη προστασίας και 
διατήρησης όσων μνημείων εναπέμειναν σε κάθε γωνιά της 
πατρίδας μας.  (ΚΠΕ4,Π5,Μ,Δρ,ΦΕ, στ4) 

Οι μαθητές να κατανοήσουν τη σχέση αλληλεπίδρασης και 
αλληλεξάρτησης φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος.   
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(ΚΠΕ4,Π5,Μ,Δρ,ΦΕ, στ5) 

Οι μαθητές να μελετήσουν την ιστορία, τις παραδόσεις, την 
αρχιτεκτονική, αλλά και την αισθητική του τόπου.    
(ΚΠΕ4,Π5,Δ,Ο,Μ,Δρ,ΦΕ, στ6) 

Οι μαθητές να γνωρίσουν παραδοσιακές τέχνες και 
επαγγέλματα όπως του πηλοπλάστη, του αγιογράφου, του 
ψηφοθέτη, του ξυλογλύπτη.     (ΚΠΕ4,Π5,Μ,Δρ,ΦΕ, στ7) 

Οι μαθητές να ακούσουν μύθους και θρύλους για ότι πολύτιμο 
μας έχει αφήσει η παράδοση, για τις ξουθιές, τις νεράιδες και τα 
στοιχειά που οι άνθρωποι πίστευαν πως ζούσαν στις δροσερές 
πηγές και στα κρυστάλλινα νερά του τόπου μας.      
(ΚΠΕ4,Π5,Μ,Δρ,Πα, στ8) 

Οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν την σημασία αλλά και την 
ανάγκη διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 
(ΚΠΕ4,Π8,Μ,Δρ, στ1) 

Τίτλοι Προγραμμάτων 

"Το σχολείο πάει Λίμνες" (ΚΠΕ2,Π5) 

"Διαδρομές του νερού στη λεκάνη της Πελαγονίας"  (ΚΠΕ2,Π3) 

"Περιβαλλοντικές και πολιτιστικές διαδρομές στην πόλη της 
Φλώρινας"  (ΚΠΕ2,Π7) 

"Περιβάλλον και πολιτισμός στην περιοχή του Αμυνταίου" 
(ΚΠΕ2,Π8) 

"Περιβαλλοντικές και πολιτιστικές διαδρομές στη γη της 
Φλώρινας"  (ΚΠΕ2,Π11) 

"Πέτρινα Γεφύρια στο Βενέτικο ποταμό – Μνημεία λαϊκού 
πολιτισμού"  (ΚΠΕ3,Π2) 

"Εμνήσθην ημερών αρχαίων"   (ΚΠΕ4,Π5) 

        "Λαογραφικό Μουσείο" (ΚΠΕ4,Π8) 

"Σεργιάνι στο χρόνο" (ΚΠΕ4,Π9) 

12ος Στόχος: Εξασφάλιση βιώσιμων μοντέλων 
κατανάλωσης και παραγωγής 

 

Στόχοι ΚΠΕ 2 

Εξοικείωση των μαθητών με τεχνικές και μεθόδους εικαστικής 

 

 

 

5 

 

 

 

3,11 
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αξιοποίησης καθημερινών και ήδη μεταχειρισμένων 
αντικειμένων. (ΚΠΕ2,Π11,Δ, Ο, Μ,Δρ, στ1) 

Αναζήτηση εκφραστικών δυνατοτήτων σε όλα τα υλικά, ακόμα 
και σε εκείνα που χαρακτηρίζονται ευτελή. (ΚΠΕ2,Π11,Δ,Ο, 
Μ,Δρ, στ2) 

Προώθηση μιας διαφορετικής αντιμετώπισης και διαχείρισης 
των απορριμμάτων.   (ΚΠΕ2,Π11,Δ, Ο, Μ,Δρ, στ3) 

[Γνωριμία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νομού 
Φλώρινας:] τους δρόμους κρασιού. (ΚΠΕ2,Π11,Μ,Δρ,στ1)      

Στόχοι ΚΠΕ 3 

[Οι μαθητές να εντοπίσουν] την επίδραση [των μυκήτων] στην 
τοπική οικονομία.  (ΚΠΕ3,Π3,Μ,ΤΕ,στ3β) 

Τίτλοι Προγραμμάτων 

"Ανακυκλώνοντας καλλιτεχνικά" (ΚΠΕ2,Π12) 

13ος Στόχος: Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και 
των επιπτώσεών της 

 

Στόχοι ΚΠΕ 2 

Οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σχέση παραγωγής και 
χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας στην καθημερινότητα με την 
ταυτόχρονη εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, 
(ΚΠΕ2,Π1,Δ,Κ-1-2-3-4,Μ,Δρ,στ1α)      

[Οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν] και τη συμβολή αυτού του 
αερίου [διοξειδίου του άνθρακα ] στο φαινόμενο του 
θερμοκηπίου με αποτέλεσμα την αλλαγή του κλίματος . 
(ΚΠΕ2,Π1,Δ,Κ-1-2-3-4,Μ,Δρ,στ1β)    

Τίτλοι Προγραμμάτων 

"Άνθρακες… ο θησαυρός "  (ΚΠΕ2,Π1) 

 

 

 

2 

 

 

 

1,24 

14ος Στόχος: Προστασία και βιώσιμη χρήση των 
ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων 

0 0 

15ος Στόχος:   Βιώσιμη χρήση των οικοσυστημάτων και 
των δασών, καταπολέμηση της ερημοποίησης και 
διακοπή της απώλειας της βιοποικιλότητας 

 

 

58  

 

36,03 
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Στόχοι ΚΠΕ 1 

Να κατανοήσουν την έννοια του υγρότοπου, τα δομικά του 
στοιχεία και τις λειτουργίες του. (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β2,Μ,ΦΕ, στ2) 

Να προσεγγίσουν βιωματικά έναν υγρότοπο - τη λίμνη της 
Καστοριάς και τον ποταμό Αλιάκμονα - δηλαδή να 
παρατηρήσουν, να αγγίξουν, να συλλέξουν, να καταγράψουν, να 
συγκρίνουν και να γνωρίσουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται 
ανάμεσα στους οργανισμούς. (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β3,Μ,ΦΕ, στ3) 

Να ανιχνεύσουν τις στάσεις και συμπεριφορές των σημερινών 
ανθρώπων σε σχέση με το υγροτοπικό περιβάλλον, 
(ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β2,στ6α) 

Να προβληματιστούν και να κατανοήσουν τη σημασία της 
ευαισθητοποίησης των πολιτών και την ανάγκη σχεδιασμού 
αποτελεσματικών δράσεων για την προστασία του [υγροτοπικού 
περιβάλλοντος]. (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β2,στ6β) 

Να προτείνουν τρόπους ατομικής ή συλλογικής δράσης για την 
προστασία του λιμναίου περιβάλλοντος. (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β3, στ7) 

 

Να πλησιάσουν οι μαθητές το δάσος με όλες τους τις αισθήσεις, 
να το αγαπήσουν, να εκτιμήσουν την ποικιλομορφία αλλά και 
την απλότητά του. (ΚΠΕ1,Π2,Δ,Ο,Μ,ΦΕ,στ1) 
 

Να αποκτήσουν γνώσεις για τη δομή και τη λειτουργία του.  
(ΚΠΕ1,Π2,Δ,Ο,Μ,ΦΕ,στ2) 
 

Να κατανοήσουν την προσφορά και την αξία του δάσους όχι 
μόνο για τον άνθρωπο αλλά και για άλλους οργανισμούς. 
(ΚΠΕ1,Π2,Δ,Ο,Μ,ΦΕ,στ3) 
 

Να αποκτήσουν ερευνητική διάθεση, να αναπτύξουν δεξιότητες 

για παρατήρηση, καταγραφή, σύγκριση, ταξινόμηση της ζωής 
στα δασικά οικοσυστήματα της περιοχής μας. 
(ΚΠΕ1,Π2,Δ,Ο,Μ,ΦΕ,στ4) 
 

Να αντιληφθούν τους κινδύνους που απειλούν το δάσος, να 
διαπιστώσουν τις δυνατότητες παρέμβασης στην προστασία του 
και να ευαισθητοποιηθούν ώστε να αναλαμβάνουν σχετικές 
δράσεις. (ΚΠΕ1,Π2,Δ,Ο,Μ,ΦΕ,στ5) 
 

Προσφορά βασικών γνώσεων για την κατανόηση της έννοιας της 
βιοποικιλότητας, των παραγόντων που την απειλούν και των 
πρακτικών διαχείρισης της στην κατεύθυνση της βιώσιμης 
ανάπτυξης (γνωστικό μέρος). (ΚΠΕ1,Π4,Δ,Κ-Β1-Β2,Μ,ΦΕ-ΕΥ-ΘΣ-
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Δρ, στ1)   

Ανάπτυξη ικανοτήτων παρατήρησης, καταγραφής, ταξινόμησης 
της ζωής στη φύση, (ΚΠΕ1,Π4,Δ,Κ-Β2,Μ, ΦΕ-ΘΣ-Δρ,στ3α) 

 [ανάπτυξη] δεξιοτήτων διερεύνησης και δράσης γύρω από 
περιβαλλοντικά προβλήματα (ψυχοκινητικό μέρος). 
(ΚΠΕ1,Π4,Δ,Κ-Β2,Μ, ΦΕ-ΘΣ-Δρ,στ3β) 

 

Στόχοι ΚΠΕ 2 

Οι μαθητές να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα του 
περιβάλλοντος. (ΚΠΕ2,Π3,Μ,Δρ,στ1) 

Οι μαθητές να αντιληφθούν την αλληλοσυσχέτιση μεταξύ των 
στοιχείων της οικόσφαιρας. (ΚΠΕ2,Π3,Μ,Δρ, στ2) 

Η δημιουργία οικολογικής συνείδησης (ΚΠΕ2,Π11,Δ, Ο, Μ,Δρ, 
στ4) 

Οι μαθητές να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις δομής και  
λειτουργείας του δασικού οικοσυστήματος. (ΚΠΕ2,Π2,Δ,Κ-Α-

Β,Μ,Δρ, στ1) 

Οι μαθητές να αντιληφθούν την προσφορά του δάσους. 
(ΚΠΕ2,Π2,Δ,Κ-Α-Β,Μ,Δρ, στ2) 

Οι μαθητές να γνωρίσουν τους κινδύνους που απειλούν το 
[δάσος].    (ΚΠΕ2,Π2,Δ,Κ-Α-Β,Μ,Δρ, στ3) 

Οι μαθητές να αξιολογήσουν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, να 
προβληματιστούν και να εμπλακούν στην εύρεση λύσεων για τα 
προβλήματα που παρουσιάζονται. (ΚΠΕ2,Π2,Δ,Κ-Α-Β,Μ,Δρ, στ4) 

Οι μαθητές να ανακαλύψουν βιωματικά τη ζωή στο δάσος. 
(ΚΠΕ2,Π2,Δ,Κ-Γ,Μ,Δρ, στ5) 

Οι μαθητές να αντιληφθούν τη σημασία και την προσφορά ενός 
περιαστικού δάσους στους κατοίκους της πόλης. 
(ΚΠΕ2,Π6,Μ,Δρ,ΤΕ, στ1) 

Να αναδειχθεί η σημασία και η προσφορά των υγροτόπων, 
(ΚΠΕ2,Π10,Μ,Δρ,στ1α) 

 [Να αναδειχθούν] οι συνέπειες των ανθρώπινων παρεμβάσεων 
στα λιμναία οικοσυστήματα, (ΚΠΕ2,Π10,Μ,Δρ,στ1β) 

Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή των Πρεσπών, στη 
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γεωμορφολογία, στην πλούσια βιοποικιλότητα και στην ιστορία 
της. (ΚΠΕ2,Π10,Μ,Δρ,στ1γ) 

Στόχοι ΚΠΕ 3 

Να αποκτήσουν οι μαθητές βασικές γνώσεις δομής και 
λειτουργίας του δασικού οικοσυστήματος. (ΚΠΕ3,Π1,Δ, Ο, Μ,Δρ,  
στ1) 

Να ανακαλύψουν οι μαθητές βιωματικά την ποικιλομορφία 
της ζωής στο δάσος.        (ΚΠΕ3,Π1,Δ, Ο, Μ,Δρ, στ2) 

Να αντιληφθούν οι μαθητές την προσφορά του δάσους. 
(ΚΠΕ3,Π1,Δ, Ο, Μ,Δρ,  στ3) 

Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τους κινδύνους που 
απειλούν το δάσος  (ΚΠΕ3,Π1,Δ, Ο, Μ,Δρ,στ5α) 

Να προτείνουν [οι μαθητές ] τρόπους προστασίας του [δάσους].  
(ΚΠΕ3,Π1,Δ, Ο, Μ,Δρ,στ5β) 

Οι μαθητές να γνωρίσουν και να ερευνήσουν το βασίλειο των 
μυκήτων μέσα από μια σειρά ομαδικών, συμμετοχικών και 
διαλογικών δραστηριοτήτων. (ΚΠΕ3,Π3,Μ,ΤΕ, στ1) 

Οι μαθητές να ανακαλύψουν τη ζωτική σημασία των μυκήτων 
στην ισορροπία και αειφορία των οικοσυστημάτων. 
(ΚΠΕ3,Π3,Μ,ΤΕ. Στ2) 

Να γνωρίσουν οι μαθητές την αξία του δάσους και τις 
πολλαπλές ωφέλειες τους. (ΚΠΕ3,Π4,Μ,ΤΕ, στ1) 

Να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια του δασικού 
οικοσυστήματος, της δομής και της λειτουργίας του.  
(ΚΠΕ3,Π4,Μ,ΤΕ, στ2) 

Να προσεγγίσουν οι μαθητές βιωματικά, με ερευνητική διάθεση 
το δάσος, να παρατηρήσουν, να αγγίξουν, να μετρήσουν.   
(ΚΠΕ3,Π4,Μ,ΤΕ, στ3) 

Να ανιχνεύσουν οι μαθητές τις σχέσεις μεταξύ των δομικών 
στοιχείων του οικοσυστήματος.   (ΚΠΕ3,Π4,Μ,ΤΕ, στ4) 

Να προβληματιστούν οι μαθητές και να προτείνουν τρόπους 
επίλυσης προβλημάτων και να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση.  
(ΚΠΕ3,Π4,Μ,ΤΕ, στ6) 

Στόχοι ΚΠΕ 4 

να αναδειχθεί η στενή σχέση του ανθρώπου με το φυσικό 
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περιβάλλον. (ΚΠΕ4,Π8,Μ,Δρ, στ1) 

Να γίνουν κατανοητοί οι τρόποι με τους οποίους σχηματίζεται 
ένα φαράγγι.    (ΚΠΕ4,Π1,Δ,Μ,Δρ,ΦΕ, στ4) 

Να μπορούν οι μαθητές να αναγνωρίζουν τη χλωρίδα και την 
πανίδα.   (ΚΠΕ4,Π1,Δ,Μ,Δρ,ΦΕ, στ5) 

 [οι μαθητές] να ερευνήσουν τη χλωρίδα και την πανίδα της 
περιοχής (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ4β) 

Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν το αγροτικό 
οικοσύστημα και τη βιοποικιλότητα ενός οπωρώνα αλλά και της 
περιοχής γενικότερα (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ4α)   

[οι μαθητές] να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της ισορροπίας 
στη φύση. (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ4γ) 

[οι μαθητές] να γνωρίσουν πως μόνο η αειφορική διαχείριση 
[του νερού και του εδάφους] εγγυάται το μέλλον, τη ζωή. 
(ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ6β) 

Να αντιληφθούν οι μαθητές την αξία του δάσους, 
(ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ1α) 

 [να αντιληφθούν οι μαθητές] τη συμβολή του [δάσους] στη 
δημιουργία και στην εξέλιξη της ζωής (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ1β) 

 [να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ] ότι [το δάσος] αποτελεί 
έναν παγκόσμιο κοινό πόρο. (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ1γ) 

Να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια του δασικού 
οικοσυστήματος, τα δομικά του στοιχεία, τα φυσικά-χημικά και 
βιολογικά χαρακτηριστικά του, τις αξίες του και τις λειτουργίες 
του, (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ2α 

Να κατανοήσουν οι μαθητές το ρόλο που παίζει το δασικό 
οικοσύστημα στη διαμόρφωση του κλίματος και των κλιματικών 
αλλαγών. (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ2β)         

Οι μαθητές να προσεγγίσουν βιωματικά ένα τμήμα του δάσους 
των Πιερίων και να αντιληφθούν την αλληλεξάρτηση όλων των 
οργανισμών που σχετίζονται με το δασικό οικοσύστημα 
(ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ3α) 

 [να αντιληφθούν οι μαθητές ] τις επιπτώσεις των ανθρώπινων 
ενεργειών [στο δασικό οικοσύστημα] (Βιοποικιλότητα - 
απειλούμενα είδη) (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ3β) 
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Οι μαθητές να καταγράψουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές 
των σημερινών ανθρώπων σε σχέση με το δασικό περιβάλλον 
της περιοχής που μελετούν, (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ4α) 

 [Οι μαθητές ] να προβληματιστούν και να κατανοήσουν τη 
σημασία της ευαισθητοποίησης των πολιτών  
(ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ4β)   

 [Οι μαθητές να κατανοήσουν ] την ανάγκη σχεδιασμού 
αποτελεσματικών δράσεων για την προστασία του δασικού 
περιβάλλοντος. (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ4γ) 

Να συνειδητοποιήσουν [οι μαθητές] ότι μια σωστή διαχείριση 
των δασικών πόρων μπορεί να εξασφαλίσει την ικανοποίηση 
των αναγκών του ανθρώπου.  (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ6α) 

 [Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές  ότι μια σωστή διαχείριση 
των δασικών πόρων μπορεί να εξασφαλίσει] την προστασία της 
φύσης . (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ6β) 

 

Να εστιάσουν [οι μαθητές ] την προσοχή τους στην αειφόρο 
ανάπτυξη του περιβάλλοντος. (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ6γ) 

Οι μαθητές να αναγνωρίσουν τη χλωρίδα και την πανίδα του 
προς μελέτη πεδίου. (ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ, στ5) 

Τίτλοι Προγραμμάτων 

"Οι δρόμοι του νερού  - Η λίμνη της Καστοριάς "  (ΚΠΕ1,Π1) 

"Το δάσος "  (ΚΠΕ1,Π2) 

“Βιοποικιλότητα – Το εργαστήρι της ζωής”  (ΚΠΕ1,Π4) 

" Τα δάση μας… τα κάλλη μας "  (ΚΠΕ2,Π2) 

"Γνωρίζοντας το περιαστικό δάσος της πόλης μας" (ΚΠΕ2,Π6) 

" Ταξίδι στη χώρα των λιμνών" (ΚΠΕ2,Π10) 

"Όρλιακας, το δάσος των χρωμάτων" (ΚΠΕ3,Π1) 

"Ο θαυμαστός μικρόκοσμος των μανιταριών"  (ΚΠΕ3,Π3) 

"Δάσος, ο χορός των Δρυάδων"  (ΚΠΕ3,Π4) 

"Ροδάκινο, το… μυρωδάτο! Ολοκληρωμένη παραγωγή, 
προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας."  (ΚΠΕ4,Π3) 
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"Δάσος- Κιβωτός ζωής" (ΚΠΕ4,Π4) 

16ος Στόχος: Προώθηση ειρηνικών και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνιών για βιώσιμη ανάπτυξη, παροχή 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους και δημιουργία 
αποτελεσματικών θεσμών σε όλα τα επίπεδα  

0 0 

17ος Στόχος: Ενίσχυση των μέσων εφαρμογής και 
ανανέωση της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη  
 

Στόχοι ΚΠΕ 1 

Συνειδητοποίηση της σημασίας της βιώσιμης ανάπτυξης, με 
στόχο τη δημιουργία αξιών, στάσεων και συμπεριφορών 
φιλικών προς το περιβάλλον. (ΚΠΕ1,Π4,Δ,Κ-Β2,Μ, Δρ, στ2)  

 

 

 

1 

 

 

 

0,62 

18:  Αταξινόμητοι στόχοι 

 

Αταξινόμητοι στόχοι  ΚΠΕ 1 

Να εξασκηθούν στην ομαδική εργασία, στη συλλογή 
πληροφοριών, στη χρήση βιβλιογραφίας, σε μετρήσεις με τη 
χρήση διαφόρων οργάνων καθώς και να μπορούν να 
ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε σχέση με τις 
περιβαλλοντικές παραμέτρους και τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες. (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β3,Μ,ΦΕ, στ5) 

Καλλιέργεια αισθητικών κριτηρίων εμπνευσμένα από την 
αρμονία της φύσης και το ιδιαίτερο κάλλος του τοπικού 
περιβάλλοντος (αισθητικό μέρος). (ΚΠΕ1,Π4,Δ,Κ-Β2,Μ, ΦΕ, στ.4) 

Κοινωνικοποίηση των μαθητών με τη συμμετοχή τους σε 
ομαδικές δραστηριότητες. (ΚΠΕ1,Π4,Δ,Κ-Β2,Μ, ΦΕ-ΘΣ-Δρ, στ.5) 

Να συσχετίσουν [οι μαθητές] τις έννοιες που προσεγγίζονται στο 
πρόγραμμα με τις παρατηρήσεις τους, με γεγονότα, κείμενα, 
μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής  (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β3,στ4α) 

Αταξινόμητοι στόχοι ΚΠΕ 2 

Οι μαθητές να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για ένα 
μετασχηματισμό απόψεων, στάσεων και αξιών με 
προσανατολισμό το βιοκεντρισμό   (ΚΠΕ2,Π1, στ.3) 

Οι μαθητές να παίξουν και να χαρούν στο φυσικό τους 

 

 

 

28 

 

 

 

17,39 
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περιβάλλον.  (ΚΠΕ2,Π2,Δ,Κ-Γ,Μ,Δρ, στ.7) 

Οι μαθητές να ενεργοποιήσουν όλες τις αισθήσεις τους.  

(ΚΠΕ2,Π2,Δ,Κ-Γ,Μ,Δρ, στ.6) 

Οι μαθητές να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν απεικονίσεις 
του περιβάλλοντος. (ΚΠΕ2,Π3,Μ,Δρ, στ.3) 

Αταξινόμητοι στόχοι ΚΠΕ 3 

Να ενεργοποιήσουν [οι μαθητές] όλες τους τις αισθήσεις.  
(ΚΠΕ3,Π1, Μ,Δρ, στ.6) 

 [Οι μαθητές] να παίξουν και να χαρούν στο φυσικό περιβάλλον.  
(ΚΠΕ3,Π1,Μ,Δρ, στ.7) 

Να πάρουν [οι μαθητές] μαθήματα αρμονίας και μέτρου και να 
παίξουν και να χαρούν στο φυσικό περιβάλλον.  
(ΚΠΕ3,Π2,Μ,ΦΕ,Δρ, στ.7) 

 [Οι μαθητές] να αναπτύξουν ικανότητες καλαισθησίας, 
δημιουργικής φαντασίας, κριτικής σκέψης.  (ΚΠΕ3,Π3,Μ,ΤΕ, 
στ.5) 

Να προσεγγίσουν [οι μαθητές] με τις αισθήσεις τους ήχους, τα 
χρώματα, το άρωμα της φύσης.    (ΚΠΕ3,Π4,Μ,ΤΕ,στ.5) 

[Οι μαθητές] να προσεγγίσουν βιωματικά, με ερευνητική 
διάθεση τη φύση, να παρατηρήσουν, να αγγίξουν, να 
μετρήσουν.   (ΚΠΕ3,Π3,Μ,ΤΕ, στ.4) 

Αταξινόμητοι στόχοι ΚΠΕ 4 

Οι μαθητές να μάθουν να διαβάζουν απλά σύμβολα, 
σχεδιαγράμματα και χάρτες.  (ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ, στ.5) 

[Να αντιληφθούν πως] μας διασφαλίζουν ένα δυνατό σώμα και 
πνεύμα. (ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ6β) 

Να εμπνευστούν οι μαθητές από την αρμονία της φύσης και να 
απολαύσουν την ιδιαίτερη ομορφιά του αγροτικού και φυσικού 
περιβάλλοντος έτσι ώστε να δημιουργήσουν στενότερη σχέση 
με τη φύση. (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ, στ.3)    

Οι μαθητές να ανακαλύψουν πως τα δημητριακά παράγουν 
σπόρους (ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ1α) 

 [Οι μαθητές να ανακαλύψουν ] πως οι σπόροι γίνονται φυτά 
(ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ1β) 
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 [Οι μαθητές να ανακαλύψουν ]ποιοι παράγοντες επηρεάζουν 
την ανάπτυξη [των σπόρων]. (ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ1γ) 

Να γνωρίσουν οι μαθητές την καλλιέργεια της ροδακινιάς 
(ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ1α) 

 [οι μαθητές να έρθουν σε επαφή] με το περιβάλλον και τα 
προβλήματα μιας κατεξοχήν αγροτικής - ροδακινοπαραγωγικής 
περιοχής. (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ1γ) 

Οι μαθητές να γνωρίσουν τα στάδια παραγωγής του ψωμιού και 
να μάθουν να τα ονομάζουν (ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ3α)    

Να γνωρίσουν οι μαθητές τις διαφορετικές μορφές καλλιέργειας 
(ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ2α) 

Οι μαθητές να προσεγγίσουν το θαυμαστό και ποικιλόμορφο 
κόσμο των εντόμων και ιδιαίτερα των μικρών ζουζουνιών 
(εχθρών αλλά και ωφέλιμων της ροδακινιάς) που ζουν στο 
αγρόκτημα (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ5α) 

[Οι μαθητές ] να γνωρίσουν τα διαφορετικά επαγγέλματα κατά 
τη διαδικασία παραγωγής προϊόντων ψωμιού.   
(ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ3β)    

Να ευαισθητοποιηθούν και να αποκτήσουν οικολογική 
συνείδηση για κάθε μορφή ζωής στα διαφορετικά 
οικοσυστήματα ή βιότοπους. (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ5β)  

Να αντιληφθούν πως τα δημητριακά και το ψωμί  είναι 
απαραίτητα σε κάθε γεύμα (ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ6α)   

Τίτλοι Προγραμμάτων 

Με το Σιταράκη στου μύλου το δρομάκι"   (ΚΠΕ4,Π2) 

ΣΥΝΟΛΟ 161 100 % 
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1
ο
 πλαίσιο ανάλυσης στόχων - Συγκεντρωτικός Πίνακας 
στόχων των ΚΠΕ που εντάσσονται στους ΣΑΑ για το 

σύνολο των ΚΠΕ 

Συχνότητα 
στόχων 

Ποσοστό 
% 

2ος στόχος: Τερματισμός της πείνας και προώθηση της 
βιώσιμης γεωργίας 

2 1,24 

4ος στόχος: Πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους. 2 1,24 

6ος στόχος: Βιώσιμη διαχείριση του νερού και των 
εγκαταστάσεων υγιεινής 

14 8,70 

7ος στόχος: Πρόσβαση στην ενέργεια για όλους 17 10,56 

8ος στόχος: Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, πλήρης 
απασχόληση  και  αξιοπρεπή εργασία για όλους. 

1 0,62 

9ος στόχος: Προώθηση της βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς βιομηχανοποίησης και ενθάρρυνση της 

καινοτομίας  

1 0,62 

11ος στόχος: Πόλεις και κατοικίες ανθρώπινες, ασφαλείς, 
ανθεκτικές και βιώσιμες 

30 18,63 

12ος Στόχος: Εξασφάλιση βιώσιμων μοντέλων 
κατανάλωσης και παραγωγής 

5 3,11 

13ος Στόχος: Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και 
των επιπτώσεών της 

2 1,24 

15ος Στόχος: Βιώσιμη χρήση των οικοσυστημάτων και 
των δασών, καταπολέμηση της ερημοποίησης και 

διακοπή της απώλειας της βιοποικιλότητας. 

58 36,03 

17ος Στόχος: Ενίσχυση των μέσων εφαρμογής και 
ανανέωση της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη  

1 0,62 

18:  Αταξινόμητοι στόχοι 28 17,39 

ΣΥΝΟΛΟ 161 100 % 

 



1
ο
 πλαίσιο ανάλυσης  στόχων -

Συγκεντρωτικός Πίνακας στόχων των ΚΠΕ 
που εντάσσονται στους ΣΑΑ ανά  ΚΠΕ 

ΚΠΕ1 ΚΠΕ2 ΚΠΕ3 ΚΠΕ4 

Συχνότητα 
στόχων 

Ποσοστό 
% 

Συχνότητα 
στόχων 

Ποσοστό 
% 

Συχνότητα 
στόχων 

Ποσοστό 
% 

Συχνότητα 
στόχων 

Ποσοστό 
% 

2ος στόχος: Τερματισμός της πείνας και 
προώθηση της βιώσιμης γεωργίας 

0 0 0 0 0 0 2 2,99 

4ος στόχος: Πρόσβαση στην εκπαίδευση για 
όλους 

0 0  0 0 0 0 2 2,99 

6ος στόχος: Βιώσιμη διαχείριση του νερού και 
των εγκαταστάσεων υγιεινής 

2 7,14 1  2,63 0 0 11 16,42 

7ος στόχος: Πρόσβαση στην ενέργεια για όλους 8 28,57 5 13,16 0 0 4 5,97 

8ος στόχος: Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, 
πλήρης απασχόληση  και  αξιοπρεπή εργασία 
για όλους 

0 0 0 

 

 0 0 0 1   1,49 

9ος στόχος: Προώθηση της βιώσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς βιομηχανοποίησης και 

ενθάρρυνση της καινοτομίας  

0 0  0 0 0 0 1  1,49 

11ος στόχος: Πόλεις και κατοικίες ανθρώπινες, 
ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες 

0 0 10  26,32 9 32,14  11 16,41 

12ος Στόχος: Εξασφάλιση βιώσιμων μοντέλων 
κατανάλωσης και παραγωγής 

0 0 4 10,53 1 3,57 0 0 

13ος Στόχος: Καταπολέμηση της κλιματικής 0 0 2 5,26 0 0 0 0 
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αλλαγής και των επιπτώσεών της 

15ος Στόχος: Βιώσιμη χρήση των 
οικοσυστημάτων και των δασών, 
καταπολέμηση της ερημοποίησης και διακοπή 

της απώλειας της βιοποικιλότητας. 

13  46,43 12 31,57 12 42,86 21 

 

 

31,34 

 

17ος Στόχος: Ενίσχυση των μέσων εφαρμογής 
και ανανέωση της παγκόσμιας εταιρικής 
σχέσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη  

1 3,57 0 

 

0 0 0  0  0 

18:  Αταξινόμητοι στόχοι 4 14,29 4  10,53 6 21,43 14 20,90 

ΣΥΝΟΛΟ = 161 στόχοι 28 100 % 38 100 % 28 100 % 67 100 % 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

2
ο
 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 

2ο Πλαίσιο ανάλυσης στόχων- 

Κατηγοριοποίηση των στόχων των ΚΠΕ ως προς 
τους μαθησιακούς στόχους:                           
(γνωστικοί, κοινωνικο-συναισθηματικοί και 
συμπεριφορικοί) 

Cog

nitiv

e 

Soc

io-

em

oti

on

al 

Be

ha

vio

ura

l 

Learning 

objectives 

1ος στόχος: Εξάλειψη της φτώχειας 

 

    

2ος στόχος: Τερματισμός της πείνας και προώθηση 
της βιώσιμης γεωργίας 

 

Στόχοι ΚΠΕ 4 

    

[οι μαθητές] να εξοικειωθούν με τις πρακτικές, τους 
στόχους και τις αρχές της Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης που εφαρμόζεται από το σύνολο των 
παραγωγών-μελών των συνεταιρισμών στην 
καλλιέργεια της ροδακινιάς και της νεκταρινιάς. 
(ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ2β) 

X   4.   The learner knows 

principles of 

sustainable 

agriculture and 

understands the need 

for legal rights to 

have land and 

property as necessary 

conditions to 

promote it. 

[Οι μαθητές ] να πειραματιστούν και να 
συνειδητοποιήσουν τις αλλαγές στη χρήση εργαλείων 
στην παραγωγή των δημητριακών προϊόντων. 
(ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ4β)   

X   [Οι μαθητές ] να 
πειραματιστούν και 
να 
συνειδητοποιήσουν 
τις αλλαγές στη 
χρήση εργαλείων 
στην παραγωγή των 
δημητριακών 
προϊόντων. 
(ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ
4β)   

 2 0 0  

3ος στόχος: Πρόσβαση στο σύστημα υγείας και 
προαγωγή της ευημερίας  για όλους 

 

    

4ος στόχος: Πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους 

 

Στόχοι ΚΠΕ 4 

    

Να αναπτύξουν [οι μαθητές] το πνεύμα του 
εθελοντισμού (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ5α) 

 Χ  3. The learner is able 

to recognize the 

intrinsic value of 

education and to 

analyse and identify 
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 their own learning 

needs in their 

personal 

development 

Να αναπτύξουν  [οι μαθητές] τη διάθεση συμμετοχής 
σε δραστηριότητες για την προστασία του 
περιβάλλοντος. (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ5β) 

 

 Χ  3. The learner is able 

to recognize the 

intrinsic value of 

education and to 

analyse and identify 

their own learning 

needs in their 

personal 

development 
 0 2 0  

5ος στόχος: Επίτευξη της ισότητας των φύλων 

 

    

6ος στόχος: Βιώσιμη διαχείριση του νερού και των 
εγκαταστάσεων υγιεινής 

 

Στόχοι ΚΠΕ 1 

    

Να γνωρίσουν οι μαθητές την αξία του νερού, τη 
συμβολή του στη δημιουργία και στην εξέλιξη της 
ζωής και να συνειδητοποιήσουν ότι αποτελεί έναν 
παγκόσμιο κοινό πόρο. (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β1,Μ,ΦΕ, στ1) 

 

Χ   1. The learner 

understands water as 

a fundamental 

condition of life itself, 

the importance of 

water quality and 

quantity, and the 

causes, effects and 

consequences of 

water pollution and 

water scarcity. 

Να διαπιστώσουν [οι μαθητές] την διαχρονική 
αλληλεξάρτηση των ανθρώπινων πολιτισμών με τα 
υδατικά οικοσυστήματα. (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β3,στ4β) 

 

Χ   1. The learner 

understands water as 

a fundamental 

condition of life itself, 

the importance of 

water quality and 

quantity, and the 

causes, effects and 

consequences of 

water pollution and 

water scarcity. 

Στόχοι ΚΠΕ 2     

Οι μαθητές να κατανοήσουν την αξία του υδάτινου 
οικοσυστήματος και την ιδιαιτερότητα του ξινού 
νερού ως φυσικού πόρου. (ΚΠΕ2,Π4,Μ,Δρ,Πα, στ1) 

 

Χ   1. The learner 

understands water as 

a fundamental 

condition of life itself, 

the importance of 

water quality and 

quantity, and the 

causes, effects and 

consequences of 

water pollution and 

water scarcity. 

Στόχοι ΚΠΕ 4     

Να γίνουν γνωστές οι χρήσεις του νερού.  Χ   1. The learner 

understands water as 
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(ΚΠΕ4,Π1,Δ,Μ,Δρ,ΦΕ, στ1) a fundamental 

condition of life itself, 

the importance of 

water quality and 

quantity, and the 

causes, effects and 

consequences of 

water pollution and 

water scarcity. 

Να γίνουν γνωστοί οι τρόποι με τους οποίους 
ελέγχεται η ποιότητα του νερού.   
(ΚΠΕ4,Π1,Δ,Μ,Δρ,ΦΕ, στ.3) 

 

Χ   1. The learner 

understands water as 

a fundamental 

condition of life itself, 

the importance of 

water quality and 

quantity, and the 

causes, effects and 

consequences of 

water pollution and 

water scarcity. 

Να αντιληφθούν την κινητήρια δύναμη του νερού. 
(ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ, στ6) 

 

Χ   1. The learner 

understands water as 

1. The learner 

understands water as 

a fundamental 

condition of life itself, 

the importance of 

water quality and 

quantity, and the 

causes, effects and 

consequences of 

water pollution and 

water scarcity. 

Οι μαθητές να γνωρίσουν τις ποικίλες χρήσεις του 
νερού (ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,στ1α) 

 

Χ   1. The learner 

understands water as 

a fundamental 

condition of life itself, 

the importance of 

water quality and 

quantity, and the 

causes, effects and 

consequences of 

water pollution and 

water scarcity 

[Οι μαθητές ] να συνειδητοποιήσουν τη 
σπουδαιότητά του [νερού]. (ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,στ1β) 

 

Χ   1. The learner 

understands water as 

a fundamental 

condition of life itself, 

the importance of 

water quality and 

quantity, and the 

causes, effects and 

consequences of 

water pollution and 

water scarcity 
Οι μαθητές να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα του 
νερού για την ανθρώπινη ζωή. (ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,στ2α) 

 

Χ   1. The learner 

understands water as 

a fundamental 

condition of life itself, 

the importance of 

water quality and 

quantity, and the 

causes, effects and 

consequences of 

water pollution and 

water scarcity. 
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[Οι μαθητές] να ευαισθητοποιηθούν για την 
προστασία των αποθεμάτων νερού και του 
περιβάλλοντος. (ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,στ2β) 

 Χ  3. The learner is able 

to feel responsible for 

their water use. 

 

Οι μαθητές να κατανοήσουν τον κύκλο του νερού 
(ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,Πα,στ3α) 

 

Χ   1. The learner 

understands water as 

a fundamental 

condition of life itself, 

the importance of 

water quality and 

quantity, and the 

causes, effects and 

consequences of 

water pollution and 

water scarcity. 

[Οι μαθητές ] να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση 
των στοιχείων της φύσης. (ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,Πα,στ3β) 

 

Χ   1. The learner 

understands water as 

a fundamental 

condition of life itself, 

the importance of 

water quality and 

quantity, and the 

causes, effects and 

consequences of 

water pollution and 

water scarcity. 

Οι μαθητές να γνωρίσουν τις χημικές ιδιότητες του 
νερού, κυρίως τις διαλυτικές και τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του με τις αισθήσεις και τη χρήση 
βιοδεικτών (εντομοπανίδα). (ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,Οδ, στ4) 

 

Χ   1. The learner 

understands water as 

a fundamental 

condition of life itself, 

the importance of 

water quality and 

quantity, and the 

causes, effects and 

consequences of 

water pollution and 

water scarcity. 

Να κατανοήσουν οι μαθητές την τεράστια σημασία 
και την ανεκτίμητη αξία του νερού και του εδάφους, 
ως φυσικοί πόροι, αλλά και για τη γεωργία 
ειδικότερα  (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ6α) 

 

Χ   1. The learner 

understands water as 

a fundamental 

condition of life itself, 

the importance of 

water quality and 

quantity, and the 

causes, effects and 

consequences of 

water pollution and 

water scarcity. 

 13 1 0  

7ος στόχος: Πρόσβαση στην ενέργεια για όλους 

Στόχοι ΚΠΕ 1 

    

Να κατανοήσουν και να αντιληφθούν οι μαθητές ότι Χ   3. The learner 

understands the 
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κάθε είδους δράση προϋποθέτει κατανάλωση 
ενέργειας. (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β1,Μ,ΦΕ,στ1α) 

 

concept of energy 

efficiency and 

sufficiency and knows 

socio-technical 

strategies and policies 

to achieve efficiency 

and sufficiency. 

 

Να γνωρίσουν [Οι μαθητές ], μέσα από την ιστορική 
διαδρομή του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη, τη 
χρήση ενεργειακών πηγών σε κάθε εποχή. 
(ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β1,Μ,ΦΕ,στ1β) 

 

Χ   3. The learner 

understands the 

concept of energy 

efficiency and 

sufficiency and knows 

socio-technical 

strategies and policies 

to achieve efficiency 

and sufficiency 

Να κατανοήσουν [Οι μαθητές ] ότι η αλόγιστη χρήση 
μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οδήγησε σε 
ενεργειακή κρίση και σε τεράστια επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος, με τη δημιουργία μιας σειράς 
σοβαρών προβλημάτων, που αν δε λυθούν, θα έχουν 
ως συνέπεια την παρεμπόδιση της ζωής στον 
πλανήτη. (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β2,Μ,ΦΕ, στ2) 

Χ   5. The learner knows 

about harmful 

impacts of 

unsustainable energy 

production, 

understands how 

renewable energy 

technologies can help 

to drive sustainable 

development and 

understands the need 

for new and 

innovative 

technologies and 

especially technology 

transfer in 

collaborations 

between countries. 

Να αντιληφθούν [Οι μαθητές ] ότι υπάρχουν 
διαθέσιμες προς χρήση ενεργειακές πηγές 
ανανεώσιμες και καθαρές, (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-

Β2,Μ,ΦΕ,στ3α) 

 

Χ   1. The learner knows 

about different 

energy resources – 

renewable and non-

renewable – and their 

respective advantages 

and disadvantages 

including 

environmental 

impacts,  issues, 

usage, safety and 

energy security, and 

their share in the 

energy mix at the 

local, national and 

global level. 

Να γνωρίσουν [οι μαθητές ] τα μέσα και τους 
τρόπους με τους οποίους αυτές [οι ενεργειακές 
πηγές] μπορούν να χρησιμοποιηθούν, [ώστε 
μελλοντικά να συμβάλλουν στη λύση του 

Χ   5. The learner knows 

about harmful 

impacts of 

unsustainable energy 

production, 

understands how 
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ενεργειακού προβλήματος και να αναστρέψουν την 
κακή κατάσταση του περιβάλλοντος] (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-

Β2,Μ,ΦΕ,στ3β) 

 

renewable energy 

technologies can help 

to drive sustainable 

development and 

understands the need 

for new and 

innovative 

technologies and 

especially technology 

transfer in 

collaborations 

between countries. 

[Να γνωρίσουν [οι μαθητές ] τα μέσα και τους 
τρόπους με τους οποίους αυτές [οι ενεργειακές 
πηγές] μπορούν να χρησιμοποιηθούν], ώστε 
μελλοντικά να συμβάλλουν στη λύση του 
ενεργειακού προβλήματος και να αναστρέψουν την 
κακή κατάσταση του περιβάλλοντος.  (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-

Β2,Μ,ΦΕ,στ3β) 

  Χ  

Να διαμορφώσουν [Οι μαθητές ] στάσεις [και 
συμπεριφορές] θετικές απέναντι στη συνετή χρήση 
και εξοικονόμηση ενέργειας σε ατομικό, εθνικό αλλά 
και σε διεθνές επίπεδο. (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β3,Μ,ΦΕ,στ4α) 

 Χ  1. The learner is able 

to communicate the 

need for energy 

efficiency and 

sufficiency 

Να διαμορφώσουν [Οι μαθητές ] [στάσεις 
και]συμπεριφορές θετικές απέναντι στη συνετή 
χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας σε ατομικό, 
εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-

Β3,Μ,ΦΕ,στ4α) 

  Χ  

Να γνωρίσουν [Οι μαθητές ] νέες τεχνολογίες, 
βασισμένες στη χρήση καθαρών πηγών ενέργειας.           
(ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β3,Μ,ΦΕ,στ4β) 

 

Χ   3. The learner 

understands the 

concept of energy 

efficiency and 

sufficiency and knows 

socio-technical 

strategies and policies 

to achieve efficiency 

and sufficiency. 

Να αποκτήσουν τελικά [Οι μαθητές ] την 
απαιτούμενη γνώση, που θα τους παρέχει τη 
δυνατότητα να διαμορφώσουν άποψη για το τι 
σημαίνει "ενέργεια" και "ζωή", [έτσι ώστε να 
θελήσουν να συμβάλλουν στο σχεδιασμό ενός 
μέλλοντος, όπου η ζωή δε θα δηλητηριάζεται από την 
αλόγιστη χρήση ενέργειας.]   (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β3,Μ,ΦΕ, 
στ5) 

Χ   2. The learner is able 

to assess and 

understand the need 

for affordable, 

reliable, sustainable 

and clean energy of 

other people/other 

countries or regions. 

 

[Να αποκτήσουν τελικά [Οι μαθητές ] την  Χ   
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απαιτούμενη γνώση, που θα τους παρέχει τη 
δυνατότητα να διαμορφώσουν άποψη για το τι 
σημαίνει "ενέργεια" και "ζωή"], έτσι ώστε να 
θελήσουν να συμβάλλουν στο σχεδιασμό ενός 
μέλλοντος, όπου η ζωή δε θα δηλητηριάζεται από την 
αλόγιστη χρήση ενέργειας.      (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β3,Μ,ΦΕ, 
στ5) 

 

Στόχοι ΚΠΕ 2     

Οι μαθητές να κατανοήσουν την αναγκαιότητα του 
ελέγχου του ρυθμού κατανάλωσης της ηλεκτρικής 
ενέργειας και ότι αυτό συντελεί στη διατήρηση των 
φυσικών πόρων.  (ΚΠΕ2,Π1,Δ,Κ-6,Μ,Δρ, στ2) 

 Χ  1. The learner is able 

to communicate the 

need for energy 

efficiency and 

sufficiency 

Οι μαθητές να κατανοήσουν τη σχέση παραγωγής και 
χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας στην 
καθημερινότητα (ΚΠΕ2,Π9,Μ,Δρ,στ1α) 

Χ   4. The learner 

understands how 

policies can influence 

the development of 

energy production, 

supply, demand and 

usage. 

[Οι μαθητές ] να συνειδητοποιήσουν τη συμβολή της 
χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας στην εμφάνιση του 
φαινομένου του θερμοκηπίου. (ΚΠΕ2,Π9,Μ,Δρ,στ1β) 

 

Χ   1. The learner knows 

about different 

energy resources – 

renewable and non-

renewable – and their 

respective advantages 

and disadvantages 

including 

environmental 

impacts,  issues, 

usage, safety and 

energy security, and 

their share in the 

energy mix at the 

local, national and 

global level. 

Οι μαθητές να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα του 
ελέγχου του ρυθμού της χρήσης της ηλεκτρικής 
ενέργειας και ότι αυτό συντελεί στη διατήρηση των 
φυσικών πόρων.  (ΚΠΕ2,Π9,Μ,Δρ, στ2) 

 Χ  1. The learner is able 

to communicate the 

need for energy 

efficiency and 

sufficiency. 

Οι μαθητές να γνωρίσουν τις εναλλακτικές μορφές 
ενέργειας. (ΚΠΕ2,Π9,Μ,Δρ, στ3) 

 

Χ   1. The learner knows 

about different 

energy resources – 

renewable and non-

renewable – and their 

respective advantages 

and disadvantages 

including 
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environmental 

impacts,  issues, 

usage, safety and 

energy security, and 

their share in the 

energy mix at the 

local, national and 

global level. 

Στόχοι ΚΠΕ 4     

Να γίνει κατανοητό πως η κατασπατάληση των μη 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας οδηγούν στην 
ενεργειακή κρίση.   (ΚΠΕ4,Π1,Δ,Μ,Δρ,ΦΕ, στ2) 

 

Χ   1. The learner is able 

to communicate the 

need for energy 

efficiency and 

sufficiency 

Ενημέρωση των μαθητών και των πολιτών για τα 
πλεονεκτήματα της σωστής χρήσης του νερού ως 
ήπια μορφή ενέργειας. (ΚΠΕ4,Π7,Μ,Δρ, στ1) 

Χ   1. The learner knows 

about different 

energy resources – 

renewable and non-

renewable – and their 

respective advantages 

and disadvantages 

including 

environmental 

impacts,  issues, 

usage, safety and 

energy security, and 

their share in the 

energy mix at the 

local, national and 

global level. 

Να γνωρίσουν οι μαθητές την έννοια του 
βιοκλιματισμού, των αρχών της αρχιτεκτονικής του, 
τα δομικά στοιχεία που την αποτελούν  
(ΚΠΕ4,Π7,Μ,Δρ,στ1α) 

Χ   1. The learner knows 

about different 

energy resources – 

renewable and non-

renewable – and their 

respective advantages 

and disadvantages 

including 

environmental 

impacts,  issues, 

usage, safety and 

energy security, and 

their share in the 

energy mix at the 

local, national and 

global level. 

[Να γνωρίσουν οι μαθητές ] τη σχέση του 
βιοκλιματισμου με τις ΑΠΕ (ΚΠΕ4,Π7,Μ,Δρ,στ1β) 

 

Χ   1. The learner knows 

about different 

energy resources – 

renewable and non-

renewable – and their 

respective advantages 

and disadvantages 

including 

environmental 

impacts, issues, 

usage, safety and 
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energy security, and 

their share in the 

energy mix at the 

local, national and 

global level. 

 14 4 2  

8ος στόχος: Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, πλήρης 
απασχόληση  και  αξιοπρεπή εργασία για όλους 

 

Στόχος ΚΠΕ 4 

    

Να αναδείξουμε και να προβάλλουμε το ροδάκινο, 

ως εκείνο το προϊόν, το οποίο αποτελεί εδώ και 

δεκαετίες το κύριο μέσο για την πρόοδο και την 

ευημερία του τόπου μας. (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ, στ7) 

Χ   1. The learner 

understands the 

concepts of sustained, 

inclusive and 

sustainable economic 

growth, full and 

productive 

employment, and 

decent work, 

including the 

advancement of 

gender parity and 

equality, and knows 

about alternative 

economic models and 

indicators. 
 1 0 0  

9ος στόχος: Προώθηση της βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς βιομηχανοποίησης και ενθάρρυνση 
της καινοτομίας  
 

Στόχος ΚΠΕ 4 

    

Οι μαθητές να  αναγνωρίσουν τη χρησιμότητα [των] 
μηχανών στη ζωή μας,  (ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ4α) 

 

Χ 

 

  2. The learner is able 

to evaluate various 

forms of 

industrialization and 

compare theirre     

silience. 

 1 0 0  

10ος Στόχος: Μείωση των ανισοτήτων εντός και 
μεταξύ των χωρών  
 

    

11ος στόχος: Πόλεις και κατοικίες ανθρώπινες, 
ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες 

 

Στόχοι ΚΠΕ 2 

    

Γνωριμία των μαθητικών ομάδων με το ιδιαίτερο 
φυσικό περιβάλλον, την πλούσια βιοποικιλότητα 
(ΚΠΕ2,Π5,Μ,Δρ,στ1α)      

 

Χ   5. The learner is able 

to feel responsible for 

the environmental 

and social impacts of 

their own individual 

lifestyle. 
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[Γνωριμία των μαθητικών ομάδων] με την πολιτιστική 
κληρονομιά της περιοχής των Πρεσπών. 
(ΚΠΕ2,Π5,Μ,Δρ,στ1β)      

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

physical, social and 

psychological human 

needs and is able to 

identify how these 

needs are currently 

addressed in their 

own physical urban, 

peri-urban and rural 

settlements.     

Οι μαθητές να διαπιστώσουν ότι περπατώντας και 
παρατηρώντας μπορούν να ανακαλύψουν τους 
«κρυμμένους θησαυρούς» κάθε πόλης 
(ΚΠΕ2,Π7,Μ,Δρ, στ7) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

physical, social and 

psychological human 

needs and is able to 

identify how these 

needs are currently 

addressed in their 

own physical urban, 

peri-urban and rural 

settlements. 

Ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς της 
παραγνωρισμένης περιοχής του Αμυνταίου 
(ΚΠΕ2,Π8,Μ,Δρ.ΤΕ,στ1α) 

 

Χ   3. The learner is able 

to reflect on their 

region in the 

development of their 

own identity, 

understanding the 

roles that the natural, 

social and technical 

environments have 

had in building their 

identity and culture. 

[Ανάδειξη [της πολιτιστικής παράδοσης  της περιοχής 
του Αμυνταίου (ΚΠΕ2,Π8,Μ,Δρ.ΤΕ,στ1β) 

 

Χ   3. The learner is able 

to reflect on their 

region in the 

development of their 

own identity, 

understanding the 

roles that the natural, 

social and technical 

environments have 

hadin building their 

identity and culture. 

Γνωριμία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νομού 
Φλώρινας: τους ορεινούς όγκους, τα ευρωπαϊκά 
ορεινά μονοπάτια.  (ΚΠΕ2,Π11,Μ,Δρ,στ1α) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

physical, social and 

psychological human 

needs and is able to 

identify how these 

needs are currently 

addressed in their 

own physical urban, 

peri-urban and rural 

settlements. 

[Γνωριμία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νομού 
Φλώρινας: ] τις έξι φυσικές λίμνες. 
(ΚΠΕ2,Π11,Μ,Δρ,στ1β) 

Χ   1. The learner 

understands basic 

physical, social and 

psychological human 

needs and is able to 

identify how these 
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 needs are currently 

addressed in their 

own physical urban, 

peri-urban and rural 

settlements. 

[Γνωριμία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νομού 
Φλώρινας:] την πλούσια βιοποικιλότητα. 
(ΚΠΕ2,Π11,Μ,Δρ,στ1γ) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

physical, social and 

psychological human 

needs and is able to 

identify how these 

needs are currently 

addressed in their 

own physical urban, 

peri-urban and rural 

settlements. 

[Γνωριμία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νομού 
Φλώρινας: ] την ιστορία. (ΚΠΕ2,Π11,Μ,Δρ,στ1δ) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

physical, social and 

psychological human 

needs and is able to 

identify how these 

needs are currently 

addressed in their 

own physical urban, 

peri-urban and rural 

settlements. 

[Γνωριμία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νομού 
Φλώρινας] την αρχιτεκτονική, τους παραδοσιακούς 
οικισμούς  (ΚΠΕ2,Π11,Μ,Δρ,στ1ε) 

 

Χ   3. The learner 

understands the 

historical reasons for 

settlement patterns 

and while respecting 

cultural heritage, 

understands the need 

to find compromises 

to develop improved 

sustainable systems. 

 

Στόχοι ΚΠΕ 3     

Να αντιληφθούν οι μαθητές τη σχέση 
ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος. 
(ΚΠΕ3,Π1,Δ, Ο, Μ,Δρ, στ4) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

physical, social and 

psychological human 

needs and is able to 

identify how these 

needs are currently 

addressed in their 

own physical urban, 

peri-urban and rural 

settlements. 

Να αποκτήσουν οι μαθητές βασικές γνώσεις για τα 
πέτρινα γεφύρια, την αρχιτεκτονική τους, τη 
μορφολογία τους και τα υλικά κατασκευής τους. 

Χ   4. The learner knows 

the basic principles of 

sustainable planning 

and building, and can 
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(ΚΠΕ3,Π2,Δ, Κ-1-2-3-4, Μ,ΦΕ,Δρ, στ1) 

 

identify opportunities 

for making their own 

area more sustainable 

and inclusive. 

Να κατανοήσουν οι μαθητές το διαχρονικό ρόλο των 
πέτρινων γεφυριών για την τοπική κοινωνία, την 
οικονομία, την επικοινωνία, την παράδοση, τη 
διαβίωση και τα ήθη και έθιμα.  (ΚΠΕ3,Π2,Δ, Κ-1-2-3, 

Μ,ΦΕ,Δρ, στ2) 

Χ   4. The learner knows 

the basic principles of 

sustainable planning 

and building, and can 

identify opportunities 

for making their own 

area more sustainable 

and inclusive. 

Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τους κινδύνους 
που απειλούν τα πέτρινα γεφύρια και να προτείνουν 
τρόπους προστασίας τους.  (ΚΠΕ3,Π2,Δ, Κ-4, 

Μ,ΦΕ,Δρ, στ3) 

 

 Χ  4. The learner knows 

the basic principles of 

sustainable planning 

and building, and can 

identify opportunities 

for making their own 

area more sustainable 

and inclusive. 

Να γνωρίσουν οι μαθητές ένα ή περισσότερα πέτρινα 
γεφύρια, ως μνημεία του λαϊκού πολιτισμού, τα 
οποία διατηρούν την ταυτότητα του ελληνικού 
τοπίου και να ενεργοποιήσουν όλες τις αισθήσεις 
τους. (ΚΠΕ3,Π2,Δ, Κ-5-6-7, Μ,ΦΕ,Δρ, στ4) 

Χ   4. The learner knows 

the basic principles of 

sustainable planning 

and building, and can 

identify opportunities 

for making their own 

area more sustainable 

and inclusive. 

Να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με τα στοιχεία που 
απόμειναν στο χώρο και αναδεικνύουν το σεβασμό 
προς τη φύση.  (ΚΠΕ3,Π2,Δ, Κ-5-6-7, Μ,ΦΕ,Δρ, στ5) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

physical, social and 

psychological human 

needs and is able to 

identify how these 

needs are currently 

addressed in their 

own physical urban, 

peri-urban and rural 

settlements. 

Να αναγνωρίσουν οι μαθητές το λιτό τρόπο ζωής των 
ανθρώπων της εποχής. (ΚΠΕ3,Π2,Δ, Κ-2-3, 

Μ,ΦΕ,Δρ,στ6α) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

physical, social and 

psychological human 

needs and is able to 

identify how these 

needs are currently 

addressed in their 

own physical urban, 

peri-urban and rural 

settlements. 

[Να αναγνωρίσουν οι μαθητές ] το γνήσιο μεράκι των 
μαστόρων των γεφυριών, των οποίων μοναδικό 
κριτήριο και μέτρο ήταν ο άνθρωπος και η κάλυψη 
των πραγματικών αναγκών. (ΚΠΕ3,Π2,Δ, Κ-2-3, 

Μ,ΦΕ,Δρ,στ6β) 

Χ   4. The learner knows 

the basic principles of 

sustainable planning 

and building, and can 

identify opportunities 

for making their own 

area more sustainable 

and inclusive. 
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Οι μαθητές να εντοπίσουν τη σχέση των μυκήτων με 
τη λαϊκή παράδοση (ΚΠΕ3,Π3,Μ,ΤΕ,στ3α) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

physical, social and 

psychological human 

needs and is able to 

identify how these 

needs are currently 

addressed in their 

own physical urban, 

peri-urban and rural 

settlements. 

Στόχοι ΚΠΕ 4     

[οι μαθητές ] να έρθουν σε επαφή με την ιστορία και 
την παράδοση του Βελβεντού στη 
ροδακινοκαλλιέργεια (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ1β) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

physical, social and 

psychological human 

needs and is able to 

identify how these 

needs are currently 

addressed in their 

own physical urban, 

peri-urban and rural 

settlements. 

Οι μαθητές να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση του 
περιβάλλοντος με τις δραστηριότητες του ανθρώπου 
(εποχικές δραστηριότητες των ανθρώπων και 
εξάρτησή τους από τον καιρό. (ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ, 
στ2) 

Χ   1. The learner 

understands basic 

physical, social and 

psychological human 

needs and is able to 

identify how these 

needs are currently 

addressed in their 

own physical urban, 

peri-urban and rural 

settlements. 

Να γνωρίσουν οι μαθητές έναν τόπο με πλούσια 
πολιτιστική παράδοση, πολλά μνημεία και 
πανέμορφο φυσικό τοπίο.  (ΚΠΕ4,Π5,Μ,Δρ,ΦΕ, στ1) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

physical, social and 

psychological human 

needs and is able to 

identify how these 

needs are currently 

addressed in their 

own physical urban, 

peri-urban and rural 

settlements. 

Να κάνουν οι μαθητές ένα ταξίδι στη βυζαντινή και 
μεταβυζαντινή τέχνη, στην έκφραση και τους 
συμβολισμούς της. (ΚΠΕ4,Π5,Δ,Ο,Μ,Δρ,ΦΕ, στ2) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

physical, social and 

psychological human 

needs and is able to 

identify how these 

needs are currently 

addressed in their 

own physical urban, 

peri-urban and rural 

settlements.     

Οι μαθητές μέσα από τη μελέτη των μνημείων να 
συνειδητοποιήσουν την ανάγκη συνέχισης της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 
(ΚΠΕ4,Π5,Δ,Ο,Μ,Δρ,ΦΕ, στ3) 

 Χ  1. The learner 

understands basic 

physical, social and 

psychological human 

needs and is able to 

identify how these 

needs are currently 



186 

 

 addressed in their 

own physical urban, 

peri-urban and rural 

settlements.     

Οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη 
προστασίας και διατήρησης όσων μνημείων 
εναπέμειναν σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.  
(ΚΠΕ4,Π5,Μ,Δρ,ΦΕ, στ4) 

 Χ  1. The learner 

understands basic 

physical, social and 

psychological human 

needs and is able to 

identify how these 

needs are currently 

addressed in their 

own physical urban, 

peri-urban and rural 

settlements.     

Οι μαθητές να κατανοήσουν τη σχέση 
αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης φυσικού και 
πολιτισμικού περιβάλλοντος.   (ΚΠΕ4,Π5,Μ,Δρ,ΦΕ, 
στ5) 

Χ   1. The learner 

understands basic 

physical, social and 

psychological human 

needs and is able to 

identify how these 

needs are currently 

addressed in their 

own physical urban, 

peri-urban and rural 

settlements.     

Οι μαθητές να μελετήσουν την ιστορία, τις 
παραδόσεις, την αρχιτεκτονική, αλλά και την 
αισθητική του τόπου.    (ΚΠΕ4,Π5,Δ,Ο,Μ,Δρ,ΦΕ, στ6) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

physical, social and 

psychological human 

needs and is able to 

identify how these 

needs are currently 

addressed in their 

own physical urban, 

peri-urban and rural 

settlements.     

Οι μαθητές να γνωρίσουν παραδοσιακές τέχνες και 
επαγγέλματα όπως του πηλοπλάστη, του 
αγιογράφου, του ψηφοθέτη, του ξυλογλύπτη.     
(ΚΠΕ4,Π5,Μ,Δρ,ΦΕ, στ7) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

physical, social and 

psychological human 

needs and is able to 

identify how these 

needs are currently 

addressed in their 

own physical urban, 

peri-urban and rural 

settlements.     

Οι μαθητές να ακούσουν μύθους και θρύλους για ότι 
πολύτιμο μας έχει αφήσει η παράδοση, για τις 
ξουθιές, τις νεράιδες και τα στοιχειά που οι 
άνθρωποι πίστευαν πως ζούσαν στις δροσερές πηγές 
και στα κρυστάλλινα νερά του τόπου μας.      
(ΚΠΕ4,Π5,Μ,Δρ,Πα, στ8) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

physical, social and 

psychological human 

needs and is able to 

identify how these 

needs are currently 

addressed in their 

own physical urban, 

peri-urban and rural 

settlements.     

Οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν την σημασία αλλά 
και την ανάγκη διατήρησης της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς. (ΚΠΕ4,Π8,Μ,Δρ, στ1) 

 

 Χ  1. The learner 

understands basic 

physical, social and 

psychological human 

needs and is able to 

identify how these 

needs are currently 

addressed in their own 

physical urban, peri-

urban and rural 
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settlements. 

 26 4 0  

12ος Στόχος: Εξασφάλιση βιώσιμων μοντέλων 
κατανάλωσης και παραγωγής 

 

Στόχοι ΚΠΕ 2 

    

Εξοικείωση των μαθητών με τεχνικές και μεθόδους 
εικαστικής αξιοποίησης καθημερινών και ήδη 
μεταχειρισμένων αντικειμένων. (ΚΠΕ2,Π11,Δ, Ο, 
Μ,Δρ, στ1) 

 

Χ   3. The learner knows 

roles, rights and duties 

of different actors in 

production and 

consumption (media 

and advertising, 

enterprises, 

municipalities, 

legislation, 

consumers, etc. ). 
Αναζήτηση εκφραστικών δυνατοτήτων σε όλα τα 
υλικά, ακόμα και σε εκείνα που χαρακτηρίζονται 
ευτελή. (ΚΠΕ2,Π11,Δ,Ο, Μ,Δρ, στ2) 

 

 Χ  3. The learner knows 

roles, rights and duties 

of different actors in 

production and 

consumption (media 

and advertising, 

enterprises, 

municipalities, 

legislation, 

consumers, etc. ). 
Προώθηση μιας διαφορετικής αντιμετώπισης και 
διαχείρισης των απορριμμάτων.   (ΚΠΕ2,Π11,Δ, Ο, 
Μ,Δρ, στ3) 

 

 Χ  3. The learner knows 

roles, rights and duties 

of different actors in 

production and 

consumption (media 

and advertising, 

enterprises, 

municipalities, 

legislation, 

consumers, etc. ). 
[Γνωριμία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νομού 
Φλώρινας:] τους δρόμους κρασιού. 
(ΚΠΕ2,Π11,Μ,Δρ,στ1)      

 

Χ   2. The learner 

understands 

production and 

consumption patterns 

and value chains and 

the interrelatedness of 

production and 

consumption (supply 

and demand, toxics, 

CO2 emissions, waste 

generation, health, 

working conditions, 

poverty, etc. ). 
Στόχοι ΚΠΕ 3     

 [Οι μαθητές να εντοπίσουν] την επίδραση [των 
μυκήτων] στην τοπική οικονομία.  
(ΚΠΕ3,Π3,Μ,ΤΕ,στ3β) 

 

Χ   1. The learner 

understands how 

individual lifestyle 

choices influence 

social, economic and 

environmental 

development 

 3 2 0  

13ος Στόχος: Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
και των επιπτώσεών της 
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Στόχοι ΚΠΕ 2 

Οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σχέση 
παραγωγής και χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας 
στην καθημερινότητα με την ταυτόχρονη εκπομπή 
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, 
(ΚΠΕ2,Π1,Δ,Κ-1-2-3-4,Μ,Δρ,στ1α)      

Χ   1. The learner 

understands the 

greenhouse effect as 

a natural 

phenomenon caused 

by an insulating layer 

of greenhouse gases. 

[Οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν] και τη συμβολή 
αυτού του αερίου [διοξειδίου του άνθρακα ] στο 
φαινόμενο του θερμοκηπίου με αποτέλεσμα την 
αλλαγή του κλίματος . (ΚΠΕ2,Π1,Δ,Κ-1-2-3-

4,Μ,Δρ,στ1β)    

Χ   1. The learner 

understands the 

greenhouse effect as 

a natural 

phenomenon caused 

by an insulating layer 

of greenhouse gases. 

 2 0 0  

14ος Στόχος: Προστασία και βιώσιμη χρήση των 
ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων 
πόρων 

 

    

15
ος

 Στόχος: Βιώσιμη χρήση των οικοσυστημάτων 
και των δασών, καταπολέμηση της ερημοποίησης 
και διακοπή της απώλειας της βιοποικιλότητας 

 

Στόχοι ΚΠΕ 1 

    

Να κατανοήσουν την έννοια του υγρότοπου, τα 
δομικά του στοιχεία και τις λειτουργίες του. 
(ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β2,Μ,ΦΕ, στ2) 

 

Χ   3. The learner is able 

to classify the 

ecosystem services of 

the local ecosystems 

including supporting, 

provisioning, 

regulating and 

cultural services and 

ecosystems services 

for disaster risk 

reduction.  

Να προσεγγίσουν βιωματικά έναν υγρότοπο - τη 
λίμνη της Καστοριάς και τον ποταμό Αλιάκμονα - 
δηλαδή να παρατηρήσουν, να αγγίξουν, να 
συλλέξουν, να καταγράψουν, να συγκρίνουν και να 
γνωρίσουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα 
στους οργανισμούς. (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β3,Μ,ΦΕ, στ3) 

 

 Χ  1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity. 

Να ανιχνεύσουν τις στάσεις και συμπεριφορές των 
σημερινών ανθρώπων σε σχέση με το υγροτοπικό 

 Χ  1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 
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περιβάλλον, (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β2,στ6α) 

 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity. 

Να προβληματιστούν και να κατανοήσουν τη 
σημασία της ευαισθητοποίησης των πολιτών [και την 
ανάγκη σχεδιασμού αποτελεσματικών δράσεων για 
την προστασία του [υγροτοπικού περιβάλλοντος]]. 
(ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β2,στ6β) 

 Χ  3. The learner is able 

to classify the 

ecosystem services of 

the local ecosystems 

including supporting, 

provisioning, 

regulating and 

cultural services and 

ecosystems services 

for disaster risk 

reduction. 

[Να προβληματιστούν και να κατανοήσουν τη 
σημασία της ευαισθητοποίησης των πολιτών ] και την 
ανάγκη σχεδιασμού αποτελεσματικών δράσεων για 
την προστασία του [υγροτοπικού περιβάλλοντος]. 
(ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β2,στ6β) 

  Χ  

Να προτείνουν τρόπους ατομικής ή συλλογικής 
δράσης για την προστασία του λιμναίου 
περιβάλλοντος. (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β3, στ7) 

  Χ 3. The learner is able 

to classify the 

ecosystem services of 

the local ecosystems 

including supporting, 

provisioning, 

regulating and 

cultural services and 

ecosystems services 

for disaster risk 

reduction. 

Να πλησιάσουν οι μαθητές το δάσος με όλες τους τις 
αισθήσεις, να το αγαπήσουν, να εκτιμήσουν την 
ποικιλομορφία αλλά και την απλότητά του. 
(ΚΠΕ1,Π2,Δ,Ο,Μ,ΦΕ,στ1) 

 Χ  5. The learner is able 

to create a vision of a 

life in harmony with 

nature. 

Να αποκτήσουν γνώσεις για τη δομή και τη 
λειτουργία του.  (ΚΠΕ1,Π2,Δ,Ο,Μ,ΦΕ,στ2) 

Χ   1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity. 

Να κατανοήσουν την προσφορά και την αξία του 
δάσους όχι μόνο για τον άνθρωπο αλλά και για 
άλλους οργανισμούς. (ΚΠΕ1,Π2,Δ,Ο,Μ,ΦΕ,στ3) 

 Χ  1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 
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biodiversity. 

Να αποκτήσουν ερευνητική διάθεση, να αναπτύξουν 
δεξιότητες για παρατήρηση, καταγραφή, σύγκριση, 

ταξινόμηση της ζωής στα δασικά οικοσυστήματα της 
περιοχής μας. (ΚΠΕ1,Π2,Δ,Ο,Μ,ΦΕ,στ4) 

 Χ  1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity. 

Να αντιληφθούν τους κινδύνους που απειλούν το 
δάσος, να διαπιστώσουν τις δυνατότητες 
παρέμβασης στην προστασία του και να 
ευαισθητοποιηθούν ώστε να αναλαμβάνουν σχετικές 
δράσεις. (ΚΠΕ1,Π2,Δ,Ο,Μ,ΦΕ,στ5) 
 

 Χ  2. The learner 

understands the 

manifold threats 

posed to biodiversity, 

including habitat loss, 

deforestation, 

fragmentation, 

overexploitation and 

invasive species, and 

can relate these threats 

to their local 

biodiversity 

Προσφορά βασικών γνώσεων για την κατανόηση της 
έννοιας της βιοποικιλότητας, των παραγόντων που 
την απειλούν και των πρακτικών διαχείρισης της στην 
κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης (γνωστικό 
μέρος). (ΚΠΕ1,Π4,Δ,Κ-Β1-Β2,Μ,ΦΕ-ΕΥ-ΘΣ-Δρ, στ1)   

Χ   1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity. 

Ανάπτυξη ικανοτήτων παρατήρησης, καταγραφής, 
ταξινόμησης της ζωής στη φύση, (ΚΠΕ1,Π4,Δ,Κ-Β2,Μ, 
ΦΕ-ΘΣ-Δρ,στ3α) 
 

 Χ  1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity. 

[Ανάπτυξη] δεξιοτήτων διερεύνησης και δράσης 
γύρω από περιβαλλοντικά προβλήματα 
(ψυχοκινητικό μέρος). (ΚΠΕ1,Π4,Δ,Κ-Β2,Μ, ΦΕ-ΘΣ-

Δρ,στ3β) 

 

 Χ  2. The learner 

understands the 

manifold threats 

posed to biodiversity, 

including habitat loss, 

deforestation, 

fragmentation, 

overexploitation and 

invasive species, and 

can relate these 

threats to their local 

biodiversity. 

Στόχοι ΚΠΕ 2     

Οι μαθητές να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα του 
περιβάλλοντος. (ΚΠΕ2,Π3,Μ,Δρ,στ1) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 
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species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity. 

Οι μαθητές να αντιληφθούν την αλληλοσυσχέτιση 
μεταξύ των στοιχείων της οικόσφαιρας. 
(ΚΠΕ2,Π3,Μ,Δρ, στ2) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity. 

Η δημιουργία οικολογικής συνείδησης               
(ΚΠΕ2,Π11,Δ, Ο, Μ,Δρ, στ4) 

 Χ  5. The learner is able 

to create a vision of a 

life in harmony with 

nature. 

Οι μαθητές να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις 
δομής και  λειτουργίας  του δασικού 
οικοσυστήματος. (ΚΠΕ2,Π2,Δ,Κ-Α-Β,Μ,Δρ, στ1) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity. 
Οι μαθητές να αντιληφθούν την προσφορά του 
δάσους. (ΚΠΕ2,Π2,Δ,Κ-Α-Β,Μ,Δρ, στ2) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity. 

Οι μαθητές να γνωρίσουν τους κινδύνους που 
απειλούν το [δάσος].    (ΚΠΕ2,Π2,Δ,Κ-Α-Β,Μ,Δρ, στ3) 

 

Χ    2. The learner 

understands the 

manifold threats 

posed to biodiversity, 

including habitat loss, 

deforestation, 

fragmentation, 

overexploitation and 

invasive species, and 

can relate these 

threats to their local 

biodiversity. 

Οι μαθητές να αξιολογήσουν τις ανθρώπινες 
παρεμβάσεις, να προβληματιστούν [και  να 
εμπλακούν στην εύρεση λύσεων για τα προβλήματα 
που παρουσιάζονται]. (ΚΠΕ2,Π2,Δ,Κ-Α-Β,Μ,Δρ, στ4) 

 

 Χ  2. The learner 

understands the 

manifold threats 

posed to biodiversity, 

including habitat loss, 

deforestation, 

fragmentation, 

overexploitation and 

invasive species, and 

can relate these 
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threats to their local 

biodiversity. 

[Οι μαθητές να αξιολογήσουν τις ανθρώπινες 
παρεμβάσεις, να προβληματιστούν ] και  να 
εμπλακούν στην εύρεση λύσεων για τα προβλήματα 
που παρουσιάζονται. (ΚΠΕ2,Π2,Δ,Κ-Α-Β,Μ,Δρ, στ4) 

  Χ  

Οι μαθητές να ανακαλύψουν βιωματικά τη ζωή στο 
δάσος. (ΚΠΕ2,Π2,Δ,Κ-Γ,Μ,Δρ, στ5) 

 

 Χ  3. The learner is able 

to connect with their 

local natural areas 

and feel empathy 

with nonhuman life 

on Earth. 

Οι μαθητές να αντιληφθούν τη σημασία και την 
προσφορά ενός περιαστικού δάσους στους 
κατοίκους της πόλης. (ΚΠΕ2,Π6,Μ,Δρ,ΤΕ, στ1) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity. 

Να αναδειχθεί η σημασία και η προσφορά των 
υγροτόπων, (ΚΠΕ2,Π10,Μ,Δρ,στ1α) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity. 

[Να αναδειχθούν] οι συνέπειες των ανθρώπινων 
παρεμβάσεων στα λιμναία οικοσυστήματα, 
(ΚΠΕ2,Π10,Μ,Δρ,στ1β) 

 

Χ   2. The learner 

understands the 

manifold threats 

posed to biodiversity, 

including habitat loss, 

deforestation, 

fragmentation, 

overexploitation and 

invasive species, and 

can relate these 

threats to their local 

biodiversity. 

Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή των 
Πρεσπών, στη γεωμορφολογία, στην πλούσια 
βιοποικιλότητα και στην ιστορία της. 
(ΚΠΕ2,Π10,Μ,Δρ,στ1γ) 

Χ   1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 
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biodiversity. 

 

Στόχοι ΚΠΕ 3     

Να αποκτήσουν οι μαθητές βασικές γνώσεις δομής 
και λειτουργίας του δασικού οικοσυστήματος. 
(ΚΠΕ3,Π1,Δ, Ο, Μ,Δρ,  στ1) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity. 

Να ανακαλύψουν οι μαθητές βιωματικά την 
ποικιλομορφία της ζωής στο δάσος.                                      
(ΚΠΕ3,Π1,Δ, Ο, Μ,Δρ, στ2) 

 

 Χ  3. The learner is able 

to connect with their 

local natural areas 

and feel empathy 

with nonhuman life 

on Earth. 

Να αντιληφθούν οι μαθητές την προσφορά του 
δάσους.      (ΚΠΕ3,Π1,Δ, Ο, Μ,Δρ,  στ3) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity.. 

Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τους κινδύνους 
που απειλούν το δάσος  (ΚΠΕ3,Π1,Δ, Ο, Μ,Δρ,στ5α) 

Χ   2. The learner 

understands the 

manifold threats 

posed to biodiversity, 

including habitat loss, 

deforestation, 

fragmentation, 

overexploitation and 

invasive species, and 

can relate these 

threats to their local 

biodiversity. 

Να προτείνουν [οι μαθητές ] τρόπους προστασίας 
του [δάσους].  (ΚΠΕ3,Π1,Δ, Ο, Μ,Δρ,στ5β) 

 

 

 Χ  1. The learner is able 

to argue against 

destructive 

environmental 

practices that cause 

biodiversity loss. 

Οι μαθητές να γνωρίσουν και να ερευνήσουν το 
βασίλειο των μυκήτων μέσα από μια σειρά 
ομαδικών, συμμετοχικών και διαλογικών 
δραστηριοτήτων.[Δράση που γίνεται στο πεδίο] 

 Χ  3. The learner is able 

to connect with their 

local natural areas 

and feel empathy 

with nonhuman life 
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(ΚΠΕ3,Π3,Μ,ΤΕ, στ1) on Earth. 

Οι μαθητές να ανακαλύψουν τη ζωτική σημασία των 
μυκήτων στην ισορροπία και αειφορία των 
οικοσυστημάτων. (ΚΠΕ3,Π3,Μ,ΤΕ. Στ2) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity.. 

Να γνωρίσουν οι μαθητές την αξία του δάσους και τις 
πολλαπλές ωφέλειες τους. (ΚΠΕ3,Π4,Μ,ΤΕ, στ1) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity. 

Να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια του δασικού 
οικοσυστήματος, της δομής και της λειτουργίας του.  
(ΚΠΕ3,Π4,Μ,ΤΕ, στ2) 

 

Χ   3. The learner is able 

to classify the 

ecosystem services of 

the local ecosystems 

including supporting, 

provisioning, 

regulating and 

cultural services and 

ecosystems services 

for disaster risk 

reduction. 

Να προσεγγίσουν οι μαθητές βιωματικά, με 
ερευνητική διάθεση το δάσος, να παρατηρήσουν, να 
αγγίξουν, να μετρήσουν.   (ΚΠΕ3,Π4,Μ,ΤΕ, στ3) 

 

 Χ  3. The learner is able 

to connect with their 

local natural areas 

and feel empathy 

with nonhuman life 

on Earth. 

Να ανιχνεύσουν οι μαθητές τις σχέσεις μεταξύ των 
δομικών στοιχείων του οικοσυστήματος.   
(ΚΠΕ3,Π4,Μ,ΤΕ, στ4) 

 

 

 

Χ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity. 

Να προβληματιστούν οι μαθητές και να προτείνουν 
τρόπους επίλυσης προβλημάτων και να αναλάβουν 
συγκεκριμένη δράση.  (ΚΠΕ3,Π4,Μ,ΤΕ, στ6) 

 

  Χ 2. The learner 

understands the 

manifold threats 

posed to biodiversity, 

including habitat loss, 

deforestation, 

fragmentation, 
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overexploitation and 

invasive species, and 

can relate these 

threats to their local 

biodiversity. 

Στόχοι ΚΠΕ 4     

Nα αναδειχθεί η στενή σχέση του ανθρώπου με το 
φυσικό περιβάλλον. (ΚΠΕ4,Π8,Μ,Δρ, στ1) 

 

Χ   5. The learner is able 

to create a vision of a 

life in harmony with 

nature. 

Να γίνουν κατανοητοί οι τρόποι με τους οποίους 
σχηματίζεται ένα φαράγγι.                    
(ΚΠΕ4,Π1,Δ,Μ,Δρ,ΦΕ, στ4) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity.  

Να μπορούν οι μαθητές να αναγνωρίζουν τη χλωρίδα 
και την πανίδα.   (ΚΠΕ4,Π1,Δ,Μ,Δρ,ΦΕ, στ5) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity. 

[οι μαθητές] να ερευνήσουν τη χλωρίδα και την 
πανίδα της περιοχής (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ4β) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity. 

Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν το 
αγροτικό οικοσύστημα και τη βιοποικιλότητα ενός 
οπωρώνα αλλά και της περιοχής γενικότερα 
(ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ4α)   

 

Χ    1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity.  

[οι μαθητές] να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της 
ισορροπίας στη φύση. (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ4γ) 

 Χ  3. The learner is able 

to connect with their 

local natural areas 

and feel empathy 
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 with nonhuman life 

on Earth. 

Να γνωρίσουν πως μόνο η αειφορική διαχείριση [του 
νερού και του εδάφους] εγγυάται το μέλλον, τη ζωή. 
(ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ6β) 

 

Χ   4. The learner 

understands the slow 

regeneration of soil 

and the multiple 

threats that are 

destroying and 

removing it much 

faster than it can 

replenish itself, such 

as poor farming or 

forestry practice. 

Να αντιληφθούν οι μαθητές την αξία του δάσους, 
(ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ1α) 

 

 Χ  1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity. 

[Να αντιληφθούν οι μαθητές] τη συμβολή του 
[δάσους] στη δημιουργία και στην εξέλιξη της ζωής 
(ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ1β) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity. 

[Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ] ότι [το δάσος] 
αποτελεί έναν παγκόσμιο κοινό πόρο. 
(ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ1γ) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity. 

Να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια του δασικού 
οικοσυστήματος, τα δομικά του στοιχεία, τα φυσικά-

χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του, τις αξίες 
του και τις λειτουργίες του, (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ2α 

Χ   1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity. 

Να κατανοήσουν οι μαθητές το ρόλο που παίζει το 
δασικό οικοσύστημα στη διαμόρφωση του κλίματος 

Χ   1. The learner 

understands basic 

ecology with 
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και των κλιματικών αλλαγών. (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ2β)         

 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity. 

Οι μαθητές να προσεγγίσουν βιωματικά ένα τμήμα 
του δάσους των Πιερίων και να αντιληφθούν την 
αλληλεξάρτηση όλων των οργανισμών που 
σχετίζονται με το δασικό οικοσύστημα 
(ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ3α) 

 Χ  3. The learner is able 

to connect with their 

local natural areas 

and feel empathy 

with nonhuman life 

on Earth. 

[Να αντιληφθούν οι μαθητές ] τις επιπτώσεις των 
ανθρώπινων ενεργειών [στο δασικό οικοσύστημα] 
(Βιοποικιλότητα - απειλούμενα είδη) 
(ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ3β) 

 Χ  1. The learner is able 

to connect with local 

groups working 

toward biodiversity 

conservation in their 

area. 

Οι μαθητές να καταγράψουν τις στάσεις και τις 
συμπεριφορές των σημερινών ανθρώπων σε σχέση 
με το δασικό περιβάλλον της περιοχής που μελετούν, 
(ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ4α) 

 

 Χ  1. The learner is able 

to connect with local 

groups working 

toward biodiversity 

conservation in their 

area. 

[Οι μαθητές ] να προβληματιστούν και να 
κατανοήσουν τη σημασία της ευαισθητοποίησης των 
πολιτών  (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ4β)   

 

 Χ  1. The learner is able 

to connect with local 

groups working 

toward biodiversity 

conservation in their 

area. 

[Οι μαθητές να κατανοήσουν ] την ανάγκη 
σχεδιασμού αποτελεσματικών δράσεων για την 
προστασία του δασικού περιβάλλοντος. 
(ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ4γ) 

 

 Χ  5. The learner 

understands that 

realistic conservation 

strategies work 

outside pure nature 

reserves to also 

improve legislation, 

restore degraded 

habitats and soils, 

connect wildlife 

corridors, sustainable 

agriculture and 

forestry, and redress 

humanity’s 
relationship to 

wildlife. 

Να συνειδητοποιήσουν [οι μαθητές] ότι μια σωστή 
διαχείριση των δασικών πόρων μπορεί να 
εξασφαλίσει την ικανοποίηση των αναγκών του 
ανθρώπου.  (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ6α) 

Χ   2. The learner is able 

to effectively use 

their voice effectively 

in decision-making 

processes to help 

urban and rural areas 
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 become more 

permeable to wildlife 

through the 

establishment of 

wildlife corridors, 

agroenvironmental 

schemes, restoration 

ecology and more. 

[Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές  ότι μια σωστή 
διαχείριση των δασικών πόρων μπορεί να 
εξασφαλίσει] την προστασία της φύσης . 
(ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ6β) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity.        

Να εστιάσουν [οι μαθητές ] την προσοχή τους στην 
αειφόρο ανάπτυξη του περιβάλλοντος. 
(ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ6γ) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity.        

Οι μαθητές να αναγνωρίσουν τη χλωρίδα και την 
πανίδα του προς μελέτη πεδίου. (ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ, στ5) 

 

Χ   1. The learner 

understands basic 

ecology with 

reference to local and 

global ecosystems, 

identifying local 

species and 

understanding the 

measure of 

biodiversity 
 33 23 4  

16ος Στόχος: Προώθηση ειρηνικών και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνιών για βιώσιμη ανάπτυξη, 
παροχή πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους και 
δημιουργία αποτελεσματικών θεσμών σε όλα τα 
επίπεδα  
 

    

17ος Στόχος: Ενίσχυση των μέσων εφαρμογής και 
ανανέωση της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη  

 

Στόχοι ΚΠΕ 1 

    

Συνειδητοποίηση της σημασίας της βιώσιμης 
ανάπτυξης, με στόχο τη δημιουργία αξιών, στάσεων 
και συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον. 
(ΚΠΕ1,Π4,Δ,Κ-Β2,Μ, Δρ, στ2)  

 Χ  4. The learner is able 

to create a vision for a 

sustainable global 

society. 
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 0 1 0  

18:  Αταξινόμητοι στόχοι 

 

Αταξινόμητοι στόχοι  ΚΠΕ 1 

    

Να εξασκηθούν στην ομαδική εργασία, στη συλλογή 
πληροφοριών, στη χρήση βιβλιογραφίας, σε 
μετρήσεις με τη χρήση διαφόρων οργάνων καθώς και 
να μπορούν να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων σε σχέση με τις περιβαλλοντικές 
παραμέτρους και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 
(ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β3,Μ,ΦΕ, στ5) 

 Χ   

Καλλιέργεια αισθητικών κριτηρίων εμπνευσμένα από 
την αρμονία της φύσης και το ιδιαίτερο κάλλος του 
τοπικού περιβάλλοντος (αισθητικό μέρος). 
(ΚΠΕ1,Π4,Δ,Κ-Β2,Μ, ΦΕ, στ.4) 

 Χ   

Κοινωνικοποίηση των μαθητών με τη συμμετοχή τους 
σε ομαδικές δραστηριότητες.                         
(ΚΠΕ1,Π4,Δ,Κ-Β2,Μ, ΦΕ-ΘΣ-Δρ, στ.5) 

 

 Χ   

Να συσχετίσουν [οι μαθητές] τις έννοιες που 
προσεγγίζονται στο πρόγραμμα με τις παρατηρήσεις 
τους, με γεγονότα, κείμενα, μαρτυρίες κατοίκων της 
περιοχής  (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β3,στ4α) 

 

 Χ   

Αταξινόμητοι στόχοι ΚΠΕ 2     

Οι μαθητές να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για ένα 
μετασχηματισμό απόψεων, στάσεων και αξιών με 
προσανατολισμό το βιοκεντρισμό   (ΚΠΕ2,Π1, στ.3) 

 Χ   

Οι μαθητές να παίξουν και να χαρούν στο φυσικό 
τους περιβάλλον.        (ΚΠΕ2,Π2,Δ,Κ-Γ,Μ,Δρ, στ.7) 

 Χ   

Οι μαθητές να ενεργοποιήσουν όλες τις αισθήσεις 
τους.         (ΚΠΕ2,Π2,Δ,Κ-Γ,Μ,Δρ, στ.6) 
 

 Χ   

Οι μαθητές να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν 
απεικονίσεις του περιβάλλοντος.                               
(ΚΠΕ2,Π3,Μ,Δρ, στ.3) 

Χ    
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Αταξινόμητοι στόχοι ΚΠΕ 3     

Να ενεργοποιήσουν [οι μαθητές] όλες τους τις 
αισθήσεις.  (ΚΠΕ3,Π1, Μ,Δρ, στ.6) 

 Χ   

[Οι μαθητές] να παίξουν και να χαρούν στο φυσικό 
περιβάλλον.  (ΚΠΕ3,Π1,Μ,Δρ, στ.7) 

 Χ   

Να πάρουν [οι μαθητές] μαθήματα αρμονίας και 
μέτρου και να παίξουν και να χαρούν στο φυσικό 
περιβάλλον.  (ΚΠΕ3,Π2,Μ,ΦΕ,Δρ, στ.7) 

 Χ   

[Οι μαθητές] να αναπτύξουν ικανότητες 
καλαισθησίας, δημιουργικής φαντασίας, κριτικής 
σκέψης.  (ΚΠΕ3,Π3,Μ,ΤΕ, στ.5) 

 Χ   

Να προσεγγίσουν [οι μαθητές] με τις αισθήσεις τους 
ήχους, τα χρώματα, το άρωμα της φύσης.    
(ΚΠΕ3,Π4,Μ,ΤΕ,στ.5) 

 Χ   

[Οι μαθητές] να προσεγγίσουν βιωματικά, με 
ερευνητική διάθεση τη φύση, να παρατηρήσουν, να 
αγγίξουν, να μετρήσουν.   (ΚΠΕ3,Π3,Μ,ΤΕ,στ.4) 

 Χ   

Αταξινόμητοι στόχοι ΚΠΕ 4     

Οι μαθητές να μάθουν να διαβάζουν απλά σύμβολα, 
σχεδιαγράμματα και χάρτες.  (ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ, 
στ.5) 

Χ    

[Να αντιληφθούν πως] μας διασφαλίζουν ένα δυνατό 
σώμα και πνεύμα. (ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ6β) 

Χ    

Να εμπνευστούν οι μαθητές από την αρμονία της 
φύσης και να απολαύσουν την ιδιαίτερη ομορφιά 
του αγροτικού και φυσικού περιβάλλοντος έτσι ώστε 
να δημιουργήσουν στενότερη σχέση με τη φύση. 
(ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ, στ.3)    

 Χ   

Οι μαθητές να ανακαλύψουν πως τα δημητριακά 
παράγουν σπόρους (ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ1α) 

Χ    

[Οι μαθητές να ανακαλύψουν] πως οι σπόροι 
γίνονται φυτά (ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ1β) 

Χ    

[Οι μαθητές να ανακαλύψουν ] ποιοι παράγοντες 
επηρεάζουν την ανάπτυξη [των σπόρων]. 
(ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ1γ) 

Χ    
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Να γνωρίσουν οι μαθητές την καλλιέργεια της 
ροδακινιάς (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ1α) 

Χ    

[οι μαθητές να έρθουν σε επαφή] με το περιβάλλον 
και τα προβλήματα μιας κατεξοχήν αγροτικής - 
ροδακινοπαραγωγικής περιοχής. 
(ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ1γ) 

 Χ   

Οι μαθητές να γνωρίσουν τα στάδια παραγωγής του 
ψωμιού και να μάθουν να τα ονομάζουν 
(ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ3α)    

Χ    

Να γνωρίσουν οι μαθητές τις διαφορετικές μορφές 
καλλιέργειας (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ2α) 

Χ    

Οι μαθητές να προσεγγίσουν το θαυμαστό και 
ποικιλόμορφο κόσμο των εντόμων και ιδιαίτερα των 
μικρών ζουζουνιών (εχθρών αλλά και ωφέλιμων της 
ροδακινιάς) που ζουν στο αγρόκτημα             
(ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ5α) 

Χ    

[Οι μαθητές ] να γνωρίσουν τα διαφορετικά 
επαγγέλματα κατά τη διαδικασία παραγωγής 
προϊόντων ψωμιού.                         
(ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ3β)    

Χ    

Να ευαισθητοποιηθούν και να αποκτήσουν 
οικολογική συνείδηση για κάθε μορφή ζωής στα 
διαφορετικά οικοσυστήματα ή βιότοπους. 
(ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ5β)    

 Χ   

Να αντιληφθούν πως τα δημητριακά και το ψωμί  
είναι απαραίτητα σε κάθε γεύμα 
(ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ6α)   

Χ    

 12 16 0  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ: 166 107 53 6  
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2
ο
 πλαίσιο ανάλυσης στόχων ως προς τους μαθησιακούς 

στόχους - Συγκεντρωτικός Πίνακας για το σύνολο  των ΚΠΕ 

Cogniti

ve 

Socio-

emoti

onal 

Behavi

oural 

2ος στόχος: Τερματισμός της πείνας και προώθηση της βιώσιμης 

γεωργίας 

2 0 0 

4ος στόχος: Πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους 

 

0 2 0 

6ος στόχος: Βιώσιμη διαχείριση του νερού και των 
εγκαταστάσεων υγιεινής 

13 1 0 

7ος στόχος: Πρόσβαση στην ενέργεια για όλους 

 

14 4 2 

8ος στόχος: Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, πλήρης απασχόληση  

και  αξιοπρεπή εργασία για όλους 

1 0 0 

9ος στόχος: Προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 

βιομηχανοποίησης και ενθάρρυνση της καινοτομίας  

1 0 0 

11ος στόχος: Πόλεις και κατοικίες ανθρώπινες, ασφαλείς, 

ανθεκτικές και βιώσιμες 

26 4 0 

12ος Στόχος: Εξασφάλιση βιώσιμων μοντέλων κατανάλωσης και 

παραγωγής 

3  2 0 

13ος Στόχος: Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των 

επιπτώσεών της 

2 

 

0 0 

15ος Στόχος: Βιώσιμη χρήση των οικοσυστημάτων και των 

δασών, καταπολέμηση της ερημοποίησης και διακοπή της 

απώλειας της βιοποικιλότητας 

33 23 4 

17ος Στόχος: Ενίσχυση των μέσων εφαρμογής και ανανέωση της 

παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη  

0 1 0 

18:  Αταξινόμητοι στόχοι 12 16 0 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ: 166 

 

107 

              

53 

 

6 

 

 

 



 

2
ο
 πλαίσιο ανάλυσης στόχων ως προς τους μαθησιακούς 

στόχους - Συγκεντρωτικός Πίνακας ανά ΚΠΕ 

ΚΠΕ1 ΚΠΕ2 ΚΠΕ3 ΚΠΕ4 

Cog

nitiv

e 

Soci

o-

emo

tion

al 

Beh

avio

ural 

Cog

nitiv

e 

Soci

o-

emo

tion

al 

Beh

avio

ural 

Cog

nitiv

e 

Soci

o-

emo

tion

al 

Beh

avio

ural 

Cog

nitiv

e 

Soci

o-

emo

tion

al 

Beh

avio

ural 

2ος στόχος: Τερματισμός της πείνας και προώθηση της 

βιώσιμης γεωργίας 

0 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 0 0 2 

 

0 

 

0 

 

4ος στόχος: Πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους 0 

 

0 

 

0 

 

0 0 

 

0 

 

0 0 0 0 

 

2 

 

0 

 

6ος στόχος: Βιώσιμη διαχείριση του νερού και των 
εγκαταστάσεων υγιεινής 

2 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 0 0 0 10 

 

1 

 

0 

 

7ος στόχος: Πρόσβαση στην ενέργεια για όλους 7 2 2 3 2 0 0 0 0 4 

 

0 

 

0 

 

8ος στόχος: Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, πλήρης 

απασχόληση  και  αξιοπρεπή εργασία για όλους 

 

0 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 0 1 

 

0 

 

0 

 

9ος στόχος: Προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 

βιομηχανοποίησης και ενθάρρυνση της καινοτομίας  

0 

 

0 

 

0 

 

0 0 0 0 0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 
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11ος στόχος: Πόλεις και κατοικίες ανθρώπινες, ασφαλείς, 

ανθεκτικές και βιώσιμες 

0 0 0 10 0 

 

0 8 1 

 

0 

 

8 

 

3 

 

0 

 

12ος Στόχος: Εξασφάλιση βιώσιμων μοντέλων κατανάλωσης 

και παραγωγής 

0 0 0 2 2 0 

 

1 

 

0 0 0 

 

0 0 

13ος Στόχος: Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των 

επιπτώσεών της 

0 

 

0 0 2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

15ος Στόχος: Βιώσιμη χρήση των οικοσυστημάτων και των 

δασών, καταπολέμηση της ερημοποίησης και διακοπή της 

απώλειας της βιοποικιλότητας 

3 

 

9 

 

 

2 

 

 

9 

 

 

3 

 

1 

 

7 

 

 

4 

 

 

1 

 

14 

 

 

7 

 

 

0 

 

 

17ος Στόχος: Ενίσχυση των μέσων εφαρμογής και ανανέωση 

της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη  

0 

 

1 

 

0 

 

0 0 

 

 

0 0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

18:  Αταξινόμητοι στόχοι 

 

0 4 0 1 3 0 0 6 0 11 3 0 

 

 

 

12 

 

 16 

 

 4 

 

28 

 

10 

 

1 

 

16 

 

11 

 

1 

 

51 

 

16 

 

0 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ: 166 32 39 28 67 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

3
ο
 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ 4 ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 

3ο πλαίσιο ανάλυσης στόχων- Συγκεντρωτικός πίνακας  για το σύνολο των ΚΠΕ Περι
βάλλ

ον     

Κοιν
ωνί
α     

Οικ
ονο
μία     

Πο

λιτ

ική 

 

 

2ος στόχος: Τερματισμός της πείνας και προώθηση της βιώσιμης γεωργίας 0 2 0 0 

4ος στόχος: Πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους 0 1 0 1 

6ος στόχος: Βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής 8 6 1 0 

7ος στόχος: Πρόσβαση στην ενέργεια για όλους 5 13 0 2 

8ος στόχος: Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, πλήρης απασχόληση  και  αξιοπρεπή εργασία για όλους 0 0 0 1 

9ος στόχος: Προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς βιομηχανοποίησης και ενθάρρυνση της καινοτομίας  0 1 0 0 

11ος στόχος: Πόλεις και κατοικίες ανθρώπινες, ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες 8 24 0 0 

12ος Στόχος: Εξασφάλιση βιώσιμων μοντέλων κατανάλωσης και παραγωγής 1 3 1 0 

13ος Στόχος: Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της 2 0 0 0 
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15ος Στόχος: Βιώσιμη χρήση των οικοσυστημάτων και των δασών, καταπολέμηση της ερημοποίησης και διακοπή της 

απώλειας της βιοποικιλότητας 

36 17 0 8 

17ος Στόχος: Ενίσχυση των μέσων εφαρμογής και ανανέωση της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη  0 1 0 0 

18:  Αταξινόμητοι στόχοι 14 13 1 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ   170 74 81 3 12 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

4
ο
 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 

ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΚΠΕ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΕ 

1. Γεωργία 

1. [οι μαθητές] να εξοικειωθούν με τις πρακτικές, τους στόχους και τις αρχές της 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που εφαρμόζεται από το σύνολο των παραγωγών-μελών των 
συνεταιρισμών στην καλλιέργεια της ροδακινιάς και της νεκταρινιάς. (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ2β) 

2. [Οι μαθητές ] να πειραματιστούν και να συνειδητοποιήσουν τις αλλαγές στη χρήση 
εργαλείων στην παραγωγή των δημητριακών προϊόντων. (ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ4β)   

163. Να γνωρίσουν οι μαθητές την καλλιέργεια της ροδακινιάς (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ1α) 

164.  [οι μαθητές να έρθουν σε επαφή] με το περιβάλλον και τα προβλήματα μιας 
κατεξοχήν αγροτικής - ροδακινοπαραγωγικής περιοχής. (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ1γ) 

166. Να γνωρίσουν οι μαθητές τις διαφορετικές μορφές καλλιέργειας (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ2α) 

168. [Οι μαθητές ] να γνωρίσουν τα διαφορετικά επαγγέλματα κατά τη διαδικασία 
παραγωγής προϊόντων ψωμιού.   (ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ3β)    

170. Να αντιληφθούν πως τα δημητριακά και το ψωμί  είναι απαραίτητα σε κάθε γεύμα 
(ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ6α) 

Διαστάσεις 

α) Συναφής δευτερογενής τομέας  

165. Οι μαθητές να γνωρίσουν τα στάδια παραγωγής του ψωμιού και να μάθουν να τα 
ονομάζουν (ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ3α)    

β) Οικονομική διάσταση 

40. Να αναδείξουμε και να προβάλλουμε το ροδάκινο, ως εκείνο το προϊόν, το οποίο 
αποτελεί εδώ και δεκαετίες το κύριο μέσο για την πρόοδο και την ευημερία του τόπου μας. 
(ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ, στ7) 

γ) Ιστορία και παράδοση του τόπου στην καλλιέργεια 

61. [οι μαθητές] να έρθουν σε επαφή με την ιστορία και την παράδοση του Βελβεντού στη 
ροδακινοκαλλιέργεια (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ1β) 
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2. Εφαρμοσμένες επιστημονικές γνώσεις - δεξιότητες 

160. Οι μαθητές να ανακαλύψουν πως τα δημητριακά παράγουν σπόρους 
(ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ1α) 

161. [Οι μαθητές να ανακαλύψουν] πώς οι σπόροι γίνονται φυτά (ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ1β) 

162.  [Οι μαθητές να ανακαλύψουν ]ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη [των 
σπόρων]. (ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ1γ) 

125. Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν το αγροτικό οικοσύστημα και τη 
βιοποικιλότητα ενός οπωρώνα αλλά και της περιοχής γενικότερα (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ4α)   

41. Οι μαθητές να  αναγνωρίσουν τη χρησιμότητα [των] μηχανών στη ζωή μας,  
(ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ4α) 

114. Οι μαθητές να γνωρίσουν και να ερευνήσουν το βασίλειο των μυκήτων μέσα από μια 
σειρά ομαδικών, συμμετοχικών και διαλογικών δραστηριοτήτων.[Δράση που γίνεται στο 
πεδίο] (ΚΠΕ3,Π3,Μ,ΤΕ, στ1). 

143. Να εξασκηθούν στην ομαδική εργασία, στη συλλογή πληροφοριών, στη χρήση 
βιβλιογραφίας, σε μετρήσεις με τη χρήση διαφόρων οργάνων καθώς και να μπορούν να 
ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε σχέση με τις περιβαλλοντικές 
παραμέτρους και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β3,Μ,ΦΕ, στ5) 

148. Οι μαθητές να παίξουν και να χαρούν στο φυσικό τους περιβάλλον.  (ΚΠΕ2,Π2,Δ,Κ-

Γ,Μ,Δρ, στ.7) 

149. Οι μαθητές να ενεργοποιήσουν όλες τις αισθήσεις τους.  (ΚΠΕ2,Π2,Δ,Κ-Γ,Μ,Δρ, στ.6) 

150. Οι μαθητές να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν απεικονίσεις του 

περιβάλλοντος. (ΚΠΕ2,Π3,Μ,Δρ, στ.3) 

151. Να ενεργοποιήσουν [οι μαθητές] όλες τους τις αισθήσεις.  (ΚΠΕ3,Π1, Μ,Δρ, στ.6) 

152.  [Οι μαθητές] να παίξουν και να χαρούν στο φυσικό περιβάλλον.  (ΚΠΕ3,Π1,Μ,Δρ, στ.7) 

155. Να προσεγγίσουν [οι μαθητές] με τις αισθήσεις τους ήχους, τα χρώματα, το άρωμα της 
φύσης.    (ΚΠΕ3,Π4,Μ,ΤΕ,στ.5) 

156.  [Οι μαθητές] να προσεγγίσουν βιωματικά, με ερευνητική διάθεση τη φύση, να 
παρατηρήσουν, να αγγίξουν, να μετρήσουν.   (ΚΠΕ3,Π3,Μ,ΤΕ,στ.4) 

157. Οι μαθητές να μάθουν να διαβάζουν απλά σύμβολα, σχεδιαγράμματα και χάρτες.  
(ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ, στ.5) 

94. Ανάπτυξη ικανοτήτων παρατήρησης, καταγραφής, ταξινόμησης της ζωής στη φύση, 
(ΚΠΕ1,Π4,Δ,Κ-Β2,Μ, ΦΕ-ΘΣ-Δρ,στ3α) 
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90. Να αποκτήσουν ερευνητική διάθεση, να αναπτύξουν δεξιότητες για παρατήρηση, 
καταγραφή, σύγκριση, ταξινόμηση της ζωής στα δασικά οικοσυστήματα της περιοχής μας. 
(ΚΠΕ1,Π2,Δ,Ο,Μ,ΦΕ,στ4) 

122. Να γίνουν κατανοητοί οι τρόποι με τους οποίους σχηματίζεται ένα φαράγγι.    

(ΚΠΕ4,Π1,Δ,Μ,Δρ,ΦΕ, στ4) 
167. Οι μαθητές να προσεγγίσουν το θαυμαστό και ποικιλόμορφο κόσμο των εντόμων και 
ιδιαίτερα των μικρών ζουζουνιών (εχθρών αλλά και ωφέλιμων της ροδακινιάς) που ζουν 
στο αγρόκτημα (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ5α) 

 

3. Περιβαλλοντική Ιδιότητα του πολίτη 

4. Να αναπτύξουν  [οι μαθητές] τη διάθεση συμμετοχής σε δραστηριότητες για την 
προστασία του περιβάλλοντος. (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ5β) 

84. Να προβληματιστούν και να κατανοήσουν τη σημασία της ευαισθητοποίησης των 
πολιτών [και την ανάγκη σχεδιασμού αποτελεσματικών δράσεων για την προστασία του 
[υγροτοπικού περιβάλλοντος]]. (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β2,στ6β) 

85. [Να προβληματιστούν και να κατανοήσουν τη σημασία της ευαισθητοποίησης των 
πολιτών ]και την ανάγκη σχεδιασμού αποτελεσματικών δράσεων για την προστασία του 
[υγροτοπικού περιβάλλοντος]. (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β2,στ6β) 

86. Να προτείνουν τρόπους ατομικής ή συλλογικής δράσης για την προστασία του λιμναίου 
περιβάλλοντος. (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β3, στ7) 

91. Να αντιληφθούν τους κινδύνους που απειλούν το δάσος, να διαπιστώσουν τις 
δυνατότητες παρέμβασης στην προστασία του και να ευαισθητοποιηθούν ώστε να 
αναλαμβάνουν σχετικές δράσεις. (ΚΠΕ1,Π2,Δ,Ο,Μ,ΦΕ,στ5) 
 

95. [Ανάπτυξη] δεξιοτήτων διερεύνησης και δράσης γύρω από περιβαλλοντικά 
προβλήματα (ψυχοκινητικό μέρος). (ΚΠΕ1,Π4,Δ,Κ-Β2,Μ, ΦΕ-ΘΣ-Δρ,στ3β) 
 
102. Οι μαθητές να αξιολογήσουν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, να προβληματιστούν [και  
να εμπλακούν στην εύρεση λύσεων για τα προβλήματα που παρουσιάζονται]. (ΚΠΕ2,Π2,Δ,Κ-

Α-Β,Μ,Δρ, στ4) 

113. Να προτείνουν [οι μαθητές ] τρόπους προστασίας του [δάσους].  (ΚΠΕ3,Π1,Δ, Ο, 
Μ,Δρ,στ5β) 

120. Να προβληματιστούν οι μαθητές και να προτείνουν τρόπους επίλυσης προβλημάτων 
και να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση.  (ΚΠΕ3,Π4,Μ,ΤΕ, στ6) 

136. [Οι μαθητές ] να προβληματιστούν και να κατανοήσουν τη σημασία της 
ευαισθητοποίησης των πολιτών  (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ4β)   



210 

 

137.  [Οι μαθητές να κατανοήσουν ] την ανάγκη σχεδιασμού αποτελεσματικών δράσεων για 
την προστασία του δασικού περιβάλλοντος. (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ4γ) 

144. Καλλιέργεια αισθητικών κριτηρίων εμπνευσμένα από την αρμονία της φύσης και το 
ιδιαίτερο κάλλος του τοπικού περιβάλλοντος (αισθητικό μέρος). (ΚΠΕ1,Π4,Δ,Κ-Β2,Μ, ΦΕ, 
στ.4) 

145. Κοινωνικοποίηση των μαθητών με τη συμμετοχή τους σε ομαδικές δραστηριότητες. 
(ΚΠΕ1,Π4,Δ,Κ-Β2,Μ, ΦΕ-ΘΣ-Δρ, στ.5) 

147. Οι μαθητές να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για ένα μετασχηματισμό απόψεων, 
στάσεων και αξιών με προσανατολισμό το βιοκεντρισμό   (ΚΠΕ2,Π1, στ.3) 

153. Να πάρουν [οι μαθητές] μαθήματα αρμονίας και μέτρου και να παίξουν και να χαρούν 
στο φυσικό περιβάλλον.  (ΚΠΕ3,Π2,Μ,ΦΕ,Δρ, στ.7) 

154. [Οι μαθητές] να αναπτύξουν ικανότητες καλαισθησίας, δημιουργικής φαντασίας, 
κριτικής σκέψης.  (ΚΠΕ3,Π3,Μ,ΤΕ, στ.5) 

158. [Να αντιληφθούν πως] μας διασφαλίζουν ένα δυνατό σώμα και πνεύμα. 

(ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ,στ6β) 
169. Να ευαισθητοποιηθούν και να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση για κάθε μορφή 
ζωής στα διαφορετικά οικοσυστήματα ή βιότοπους. (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ5β)    

Διαστάσεις 

α) Καλλιέργεια αξιών 

142. Συνειδητοποίηση της σημασίας της βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο τη δημιουργία 
αξιών, στάσεων    και συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον. (ΚΠΕ1,Π4,Δ,Κ-Β2,Μ, Δρ, 
στ2)  

140. Να εστιάσουν [οι μαθητές ] την προσοχή τους στην αειφόρο ανάπτυξη του 
περιβάλλοντος. (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ6γ) 

98. Η δημιουργία οικολογικής συνείδησης (ΚΠΕ2,Π11,Δ, Ο, Μ,Δρ, στ4) 

 β) εθελοντισμός 

3. Να αναπτύξουν [οι μαθητές] το πνεύμα του εθελοντισμού (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ5α) 

 γ) δράση 

103. [Οι μαθητές να αξιολογήσουν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, να προβληματιστούν ] και  
να εμπλακούν στην εύρεση λύσεων για τα προβλήματα που παρουσιάζονται. (ΚΠΕ2,Π2,Δ,Κ-

Α-Β,Μ,Δρ, στ4) 
 

4. Φυσικοί πόροι 
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5. Να γνωρίσουν οι μαθητές την αξία του νερού, τη συμβολή του στη δημιουργία και στην 
εξέλιξη της ζωής και να συνειδητοποιήσουν ότι αποτελεί έναν παγκόσμιο κοινό πόρο. 
(ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β1,Μ,ΦΕ, στ1) 

7. Οι μαθητές να κατανοήσουν την αξία του υδάτινου οικοσυστήματος και την 
ιδιαιτερότητα του ξινού νερού ως φυσικού πόρου. (ΚΠΕ2,Π4,Μ,Δρ,Πα, στ1) 

8. Να γίνουν γνωστές οι χρήσεις του νερού.  (ΚΠΕ4,Π1,Δ,Μ,Δρ,ΦΕ, στ1) 

9. Να γίνουν γνωστοί οι τρόποι με τους οποίους ελέγχεται η ποιότητα του νερού.   
(ΚΠΕ4,Π1,Δ,Μ,Δρ,ΦΕ, στ.3) 

10. Να αντιληφθούν την κινητήρια δύναμη του νερού. (ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ, στ6) 

12. [Οι μαθητές ] να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητά του [νερού]. 
(ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,στ1β) 

13. Οι μαθητές να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα του νερού για την ανθρώπινη 

ζωή. (ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,στ2α) 

15. Οι μαθητές να κατανοήσουν τον κύκλο του νερού (ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,Πα,στ3α) 

18. Να κατανοήσουν οι μαθητές την τεράστια σημασία και την ανεκτίμητη αξία του 

νερού και του εδάφους, ως φυσικοί πόροι, [αλλά και για τη γεωργία ειδικότερα]  

(ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ6α) 

19. [Να κατανοήσουν οι μαθητές την τεράστια σημασία και την ανεκτίμητη αξία του 

νερού και του εδάφους, ως φυσικοί πόροι], αλλά και για τη γεωργία ειδικότερα  

(ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ6α) 

81. Να κατανοήσουν την έννοια του υγρότοπου, τα δομικά του στοιχεία και τις λειτουργίες 
του. (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β2,Μ,ΦΕ, στ2) 

82. Να προσεγγίσουν βιωματικά έναν υγρότοπο - τη λίμνη της Καστοριάς και τον ποταμό 
Αλιάκμονα - δηλαδή να παρατηρήσουν, να αγγίξουν, να συλλέξουν, να καταγράψουν, να 
συγκρίνουν και να γνωρίσουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους οργανισμούς. 
(ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β3,Μ,ΦΕ, στ3) 

87. Να πλησιάσουν οι μαθητές το δάσος με όλες τους τις αισθήσεις, να το 
αγαπήσουν, να εκτιμήσουν την ποικιλομορφία αλλά και την απλότητά του. 
(ΚΠΕ1,Π2,Δ,Ο,Μ,ΦΕ,στ1) 
 

88. Να αποκτήσουν γνώσεις για τη δομή και τη λειτουργία του [δάσους].  
(ΚΠΕ1,Π2,Δ,Ο,Μ,ΦΕ,στ2) 
 

92. Προσφορά βασικών γνώσεων για την κατανόηση της έννοιας της 
βιοποικιλότητας, [των   παραγόντων που την απειλούν και των πρακτικών διαχείρισης 
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της στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης (γνωστικό μέρος)]. (ΚΠΕ1,Π4,Δ,Κ-Β1-

Β2,Μ,ΦΕ-ΕΥ-ΘΣ-Δρ, στ1)   
 

93. [Προσφορά βασικών γνώσεων για την κατανόηση της έννοιας της 
βιοποικιλότητας], των   παραγόντων που την απειλούν και των πρακτικών διαχείρισης 
της στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης (γνωστικό μέρος). (ΚΠΕ1,Π4,Δ,Κ-Β1-

Β2,Μ,ΦΕ-ΕΥ-ΘΣ-Δρ, στ1)   
 
99. Οι μαθητές να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις δομής και  λειτουργείας του δασικού 
οικοσυστήματος. (ΚΠΕ2,Π2,Δ,Κ-Α-Β,Μ,Δρ, στ1) 

100. Οι μαθητές να αντιληφθούν την προσφορά του δάσους. (ΚΠΕ2,Π2,Δ,Κ-Α-Β,Μ,Δρ, στ2) 

101. Οι μαθητές να γνωρίσουν τους κινδύνους που απειλούν το [δάσος].    (ΚΠΕ2,Π2,Δ,Κ-Α-

Β,Μ,Δρ, στ3) 

104. Οι μαθητές να ανακαλύψουν βιωματικά τη ζωή στο δάσος. (ΚΠΕ2,Π2,Δ,Κ-Γ,Μ,Δρ, στ5) 

105. Οι μαθητές να αντιληφθούν τη σημασία και την προσφορά ενός περιαστικού δάσους 
στους κατοίκους της πόλης. (ΚΠΕ2,Π6,Μ,Δρ,ΤΕ, στ1) 

106. Να αναδειχθεί η σημασία και η προσφορά των υγροτόπων, (ΚΠΕ2,Π10,Μ,Δρ,στ1α) 
 

109. Να αποκτήσουν οι μαθητές βασικές γνώσεις δομής και λειτουργίας του δασικού 

οικοσυστήματος. (ΚΠΕ3,Π1,Δ, Ο, Μ,Δρ,  στ1) 
 

110. Να ανακαλύψουν οι μαθητές βιωματικά την ποικιλομορφία της ζωής στο δάσος.                                       
(ΚΠΕ3,Π1,Δ, Ο, Μ,Δρ, στ2) 

111. Να αντιληφθούν οι μαθητές την προσφορά του δάσους. (ΚΠΕ3,Π1,Δ, Ο, Μ,Δρ,  στ3) 

112. Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τους κινδύνους που απειλούν το δάσος  
(ΚΠΕ3,Π1,Δ, Ο, Μ,Δρ,στ5α) 

115. Οι μαθητές να ανακαλύψουν τη ζωτική σημασία των μυκήτων στην ισορροπία και 
αειφορία των οικοσυστημάτων. (ΚΠΕ3,Π3,Μ,ΤΕ. Στ2) 

116. Να γνωρίσουν οι μαθητές την αξία του δάσους και τις πολλαπλές ωφέλειες τους. 
(ΚΠΕ3,Π4,Μ,ΤΕ, στ1) 

117. Να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια του δασικού οικοσυστήματος, της δομής και 
της λειτουργίας του.  (ΚΠΕ3,Π4,Μ,ΤΕ, στ2) 

118. Να προσεγγίσουν οι μαθητές βιωματικά, με ερευνητική διάθεση το δάσος, να 
παρατηρήσουν, να αγγίξουν, να μετρήσουν.   (ΚΠΕ3,Π4,Μ,ΤΕ, στ3) 

123. Να μπορούν οι μαθητές να αναγνωρίζουν τη χλωρίδα και την πανίδα.   
(ΚΠΕ4,Π1,Δ,Μ,Δρ,ΦΕ, στ5) 
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124.  [οι μαθητές] να ερευνήσουν τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής 
(ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ4β) 

131. Να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια του δασικού οικοσυστήματος, τα δομικά του 
στοιχεία, τα φυσικά-χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του, τις αξίες του και τις 
λειτουργίες του, (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ2α) 

133. Οι μαθητές να προσεγγίσουν βιωματικά ένα τμήμα του δάσους των Πιερίων και να 
αντιληφθούν την αλληλεξάρτηση όλων των οργανισμών που σχετίζονται με το δασικό 
οικοσύστημα (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ3α) 

138. Να συνειδητοποιήσουν [οι μαθητές] ότι μια σωστή διαχείριση των δασικών πόρων 
μπορεί να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου.  
(ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ6α) 

139. [Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές  ότι μια σωστή διαχείριση των δασικών πόρων 
μπορεί να εξασφαλίσει] την προστασία της φύσης . (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ6β) 

141. Οι μαθητές να αναγνωρίσουν τη χλωρίδα και την πανίδα του προς  μελέτη πεδίου. 
(ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ, στ5) 

75. Αναζήτηση εκφραστικών δυνατοτήτων σε όλα τα υλικά, ακόμα και σε εκείνα που 
χαρακτηρίζονται ευτελή. (ΚΠΕ2,Π11,Δ,Ο, Μ,Δρ, στ2) 

76. Προώθηση μιας διαφορετικής αντιμετώπισης και διαχείρισης των απορριμμάτων.   
(ΚΠΕ2,Π11,Δ, Ο, Μ,Δρ, στ3) 

Διαστάσεις 

α) χαρακτηριστικά των φυσικών πόρων 

17. Οι μαθητές να γνωρίσουν τις χημικές ιδιότητες του νερού, κυρίως τις διαλυτικές και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του με τις αισθήσεις και τη χρήση βιοδεικτών (εντομοπανίδα). 
(ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,Οδ, στ4) 

β) αξία 

128. Να αντιληφθούν οι μαθητές την αξία του δάσους, (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ1α) 

129.  [Να αντιληφθούν οι μαθητές] τη συμβολή του [δάσους] στη δημιουργία και στην 
εξέλιξη της ζωής (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ1β) 

130. [Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ] ότι [το δάσος] αποτελεί έναν παγκόσμιο κοινό 
πόρο. (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ1γ) 

89. Να κατανοήσουν την προσφορά και την αξία του δάσους όχι μόνο για τον 
άνθρωπο αλλά και για άλλους οργανισμούς. (ΚΠΕ1,Π2,Δ,Ο,Μ,ΦΕ,στ3) 
 

γ) χρήσεις 
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11. Οι μαθητές να γνωρίσουν τις ποικίλες χρήσεις του νερού (ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,στ1α) 

127. [οι μαθητές] να γνωρίσουν πως μόνο η αειφορική διαχείριση [του νερού και του 
εδάφους] εγγυάται το μέλλον, τη ζωή. (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ6β) 

δ) προστασία 

14. [Οι μαθητές] να ευαισθητοποιηθούν για την προστασία των αποθεμάτων νερού και του 
περιβάλλοντος. (ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,στ2β) 

ε) Διαχείριση των απορριμμάτων 

74. Εξοικείωση των μαθητών με τεχνικές και μεθόδους εικαστικής αξιοποίησης 
καθημερινών και ήδη μεταχειρισμένων αντικειμένων. (ΚΠΕ2,Π11,Δ, Ο, Μ,Δρ, στ1) 

 

5. Αλληλεπίδραση ανθρώπινου πολιτισμού και φυσικό περιβάλλον 

6. Να διαπιστώσουν [οι μαθητές] την διαχρονική αλληλεξάρτηση των ανθρώπινων 
πολιτισμών με τα υδατικά οικοσυστήματα. (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β3,στ4β) 

83. Να ανιχνεύσουν τις στάσεις και συμπεριφορές των σημερινών ανθρώπων σε σχέση με 
το υγροτοπικό περιβάλλον, (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-Β2,στ6α) 

107. [Να αναδειχθούν] οι συνέπειες των ανθρώπινων παρεμβάσεων στα λιμναία 
οικοσυστήματα, (ΚΠΕ2,Π10,Μ,Δρ,στ1β) 
 

121. Nα αναδειχθεί η στενή σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. 
(ΚΠΕ4,Π8,Μ,Δρ, στ1) 
 

134. [Να αντιληφθούν οι μαθητές ] τις επιπτώσεις των ανθρώπινων ενεργειών [στο δασικό 
οικοσύστημα] (Βιοποικιλότητα - απειλούμενα είδη) (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ3β) 

135. Οι μαθητές να καταγράψουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές των σημερινών 
ανθρώπων σε σχέση με το δασικό περιβάλλον της περιοχής που μελετούν, 
(ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ4α) 

146. Να συσχετίσουν [οι μαθητές] τις έννοιες που προσεγγίζονται στο πρόγραμμα με τις 
παρατηρήσεις τους, με γεγονότα, κείμενα, μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής  (ΚΠΕ1,Π1,Δ,Κ-

Β3,στ4α) 

 

6. Κατανόηση οικολογικών σχέσεων 

16. [Οι μαθητές ] να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση των στοιχείων της φύσης. 
(ΚΠΕ4,Π6,Μ,Δρ,Πα,στ3β) 
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96. Οι μαθητές να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος. 
(ΚΠΕ2,Π3,Μ,Δρ,στ1) 

97. Οι μαθητές να αντιληφθούν την αλληλοσυσχέτιση μεταξύ των στοιχείων της 
οικόσφαιρας. (ΚΠΕ2,Π3,Μ,Δρ, στ2) 

119. Να ανιχνεύσουν οι μαθητές τις σχέσεις μεταξύ των δομικών στοιχείων του 
οικοσυστήματος.   (ΚΠΕ3,Π4,Μ,ΤΕ, στ4) 

126. [οι μαθητές] να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της ισορροπίας στη φύση. 
(ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ,στ4γ) 

159. Να εμπνευστούν οι μαθητές από την αρμονία της φύσης και να απολαύσουν την 

ιδιαίτερη ομορφιά του αγροτικού και φυσικού περιβάλλοντος έτσι ώστε να 

δημιουργήσουν στενότερη σχέση με τη φύση. (ΚΠΕ4,Π3,Μ,Δρ, στ.3)    

 

7. Ενέργεια και περιβαλλοντική κρίση 

20. Να κατανοήσουν και να αντιληφθούν οι μαθητές ότι κάθε είδους δράση 

προϋποθέτει κατανάλωση ενέργειας. (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β1,Μ,ΦΕ,στ1α) 
21. Να γνωρίσουν [Οι μαθητές ], μέσα από την ιστορική διαδρομή του ανθρώπου πάνω 
στον πλανήτη, τη χρήση ενεργειακών πηγών σε κάθε εποχή. (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β1,Μ,ΦΕ,στ1β) 

22. Να κατανοήσουν [Οι μαθητές ] ότι η αλόγιστη χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
οδήγησε σε ενεργειακή κρίση και σε τεράστια επιβάρυνση του περιβάλλοντος, με τη 
δημιουργία μιας σειράς σοβαρών προβλημάτων, που αν δε λυθούν, θα έχουν ως συνέπεια 
την παρεμπόδιση της ζωής στον πλανήτη. (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β2,Μ,ΦΕ, στ2) 

23. Να αντιληφθούν [Οι μαθητές ] ότι υπάρχουν διαθέσιμες προς χρήση ενεργειακές πηγές 
ανανεώσιμες και καθαρές, (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β2,Μ,ΦΕ,στ3α) 

24. Να γνωρίσουν [οι μαθητές ] τα μέσα και τους τρόπους με τους οποίους αυτές [οι 
ενεργειακές πηγές] μπορούν να χρησιμοποιηθούν, [ώστε μελλοντικά να συμβάλλουν στη 
λύση του ενεργειακού προβλήματος και να αναστρέψουν την κακή κατάσταση του 
περιβάλλοντος.] (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β2,Μ,ΦΕ,στ3β) 

25. [Να γνωρίσουν [οι μαθητές ] τα μέσα και τους τρόπους με τους οποίους αυτές [οι 
ενεργειακές πηγές] μπορούν να χρησιμοποιηθούν], ώστε μελλοντικά να συμβάλλουν στη 
λύση του ενεργειακού προβλήματος και να αναστρέψουν την κακή κατάσταση του 
περιβάλλοντος.  (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β2,Μ,ΦΕ,στ3β) 

26. Να διαμορφώσουν [Οι μαθητές ] στάσεις [και συμπεριφορές] θετικές απέναντι στη 
συνετή χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας σε ατομικό, εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. 

(ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β3,Μ,ΦΕ,στ4α) 
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27. [Να διαμορφώσουν [Οι μαθητές ] στάσεις και]συμπεριφορές θετικές απέναντι στη 
συνετή χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας σε ατομικό, εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. 

(ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β3,Μ,ΦΕ,στ4α 

28. Να γνωρίσουν [Οι μαθητές ] νέες τεχνολογίες, βασισμένες στη χρήση καθαρών πηγών 
ενέργειας. (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β3,Μ,ΦΕ,στ4β) 

29. Να αποκτήσουν τελικά [Οι μαθητές ] την απαιτούμενη γνώση, που θα τους παρέχει τη 
δυνατότητα να διαμορφώσουν άποψη για το τι σημαίνει "ενέργεια" και "ζωή", [έτσι ώστε 
να θελήσουν να συμβάλλουν στο σχεδιασμό ενός μέλλοντος, όπου η ζωή δε θα 
δηλητηριάζεται από την αλόγιστη χρήση ενέργειας.]  (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β3,Μ,ΦΕ, στ5) 

30. [Να αποκτήσουν τελικά [Οι μαθητές ] την απαιτούμενη γνώση, που θα τους παρέχει τη 
δυνατότητα να διαμορφώσουν άποψη για το τι σημαίνει "ενέργεια" και "ζωή"], έτσι ώστε 
να θελήσουν να συμβάλλουν στο σχεδιασμό ενός μέλλοντος, όπου η ζωή δε θα 
δηλητηριάζεται από την αλόγιστη χρήση ενέργειας.     (ΚΠΕ1,Π3,Δ,Κ-Β3,Μ,ΦΕ, στ5) 

31. Οι μαθητές να κατανοήσουν την αναγκαιότητα του ελέγχου του ρυθμού 

κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας και ότι αυτό συντελεί στη διατήρηση των 

φυσικών πόρων.  (ΚΠΕ2,Π1,Δ,Κ-6,Μ,Δρ, στ2) 
32. Οι μαθητές να κατανοήσουν τη σχέση παραγωγής και χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας 
στην καθημερινότητα (ΚΠΕ2,Π9,Μ,Δρ,στ1α) 

33. [Οι μαθητές ] να συνειδητοποιήσουν τη συμβολή της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας 
στην εμφάνιση του φαινομένου του θερμοκηπίου. (ΚΠΕ2,Π9,Μ,Δρ,στ1β) 

34. Οι μαθητές να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα του ελέγχου του ρυθμού της χρήσης της 
ηλεκτρικής ενέργειας και ότι αυτό συντελεί στη διατήρηση των φυσικών πόρων.  
(ΚΠΕ2,Π9,Μ,Δρ, στ2) 

35. Οι μαθητές να γνωρίσουν τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. (ΚΠΕ2,Π9,Μ,Δρ, στ3) 

36. Να γίνει κατανοητό πως η κατασπατάληση των μη ανανεώσιμων μορφών 

ενέργειας οδηγούν στην ενεργειακή κρίση.   (ΚΠΕ4,Π1,Δ,Μ,Δρ,ΦΕ, στ2) 
37. Ενημέρωση των μαθητών και των πολιτών για τα πλεονεκτήματα της σωστής χρήσης 
του νερού ως ήπια μορφή ενέργειας. (ΚΠΕ4,Π7,Μ,Δρ, στ1) 

79. Οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σχέση παραγωγής και χρήσης της ηλεκτρικής 
ενέργειας στην καθημερινότητα με την ταυτόχρονη εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατμόσφαιρα, (ΚΠΕ2,Π1,Δ,Κ-1-2-3-4,Μ,Δρ,στ1α)     

38. Να γνωρίσουν οι μαθητές την έννοια του βιοκλιματισμού, των αρχών της αρχιτεκτονικής 
του, τα δομικά στοιχεία που την αποτελούν  (ΚΠΕ4,Π7,Μ,Δρ,στ1α) 

39. [Να γνωρίσουν οι μαθητές ] τη σχέση του βιοκλιματισμού με τις ΑΠΕ 
(ΚΠΕ4,Π7,Μ,Δρ,στ1β) 
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80. [Οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν] και τη συμβολή αυτού του αερίου [διοξειδίου του 
άνθρακα ] στο φαινόμενο του θερμοκηπίου με αποτέλεσμα την αλλαγή του κλίματος . 
(ΚΠΕ2,Π1,Δ,Κ-1-2-3-4,Μ,Δρ,στ1β)    

132. Να κατανοήσουν οι μαθητές το ρόλο που παίζει το δασικό οικοσύστημα στη 
διαμόρφωση του κλίματος και των κλιματικών αλλαγών. (ΚΠΕ4,Π4,Μ,Δρ,στ2β)         

 

8. Τοπικό περιβάλλον 

 Τοπικό Πολιτισμικό Περιβάλλον 

43. [Γνωριμία των μαθητικών ομάδων] με την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής των 
Πρεσπών. (ΚΠΕ2,Π5,Μ,Δρ,στ1β)      

44. Οι μαθητές να διαπιστώσουν ότι περπατώντας και παρατηρώντας μπορούν να 
ανακαλύψουν τους «κρυμμένους θησαυρούς» κάθε πόλης.(ΚΠΕ2,Π7,Μ,Δρ, στ7) 

46. [Ανάδειξη] της πολιτιστικής παράδοσης  της περιοχής του Αμυνταίου 
(ΚΠΕ2,Π8,Μ,Δρ.ΤΕ,στ1β) 

50.  [Γνωριμία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νομού Φλώρινας: ] την ιστορία. 
(ΚΠΕ2,Π11,Μ,Δρ,στ1δ) 

51. [Γνωριμία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νομού Φλώρινας] την αρχιτεκτονική, τους 
παραδοσιακούς οικισμούς  (ΚΠΕ2,Π11,Μ,Δρ,στ1ε) 

53. Να αποκτήσουν οι μαθητές βασικές γνώσεις για τα πέτρινα γεφύρια, την αρχιτεκτονική 
τους, τη μορφολογία τους και τα υλικά κατασκευής τους. (ΚΠΕ3,Π2,Δ, Κ-1-2-3-4, Μ,ΦΕ,Δρ, 
στ1) 

54. Να κατανοήσουν οι μαθητές το διαχρονικό ρόλο των πέτρινων γεφυριών για την τοπική 
κοινωνία, την οικονομία, την επικοινωνία, την παράδοση, τη διαβίωση και τα ήθη και 
έθιμα.  (ΚΠΕ3,Π2,Δ, Κ-1-2-3, Μ,ΦΕ,Δρ, στ2) 

55. Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τους κινδύνους που απειλούν τα πέτρινα γεφύρια 
και να προτείνουν τρόπους προστασίας τους.  (ΚΠΕ3,Π2,Δ, Κ-4, Μ,ΦΕ,Δρ, στ3) 

56. Να γνωρίσουν οι μαθητές ένα ή περισσότερα πέτρινα γεφύρια, ως μνημεία του λαϊκού 
πολιτισμού, τα οποία διατηρούν την ταυτότητα του ελληνικού τοπίου και να 
ενεργοποιήσουν όλες τις αισθήσεις τους. (ΚΠΕ3,Π2,Δ, Κ-5-6-7, Μ,ΦΕ,Δρ, στ4) 

59. [Να αναγνωρίσουν οι μαθητές ] το γνήσιο μεράκι των μαστόρων των γεφυριών, των 
οποίων μοναδικό κριτήριο και μέτρο ήταν ο άνθρωπος και η κάλυψη των πραγματικών 
αναγκών. (ΚΠΕ3,Π2,Δ, Κ-2-3, Μ,ΦΕ,Δρ,στ6β) 

64. Να γνωρίσουν οι μαθητές έναν τόπο με πλούσια πολιτιστική παράδοση, πολλά μνημεία 
και πανέμορφο φυσικό τοπίο.  (ΚΠΕ4,Π5,Μ,Δρ,ΦΕ, στ1) 
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65. Να κάνουν οι μαθητές ένα ταξίδι στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη, στην έκφραση 
και τους συμβολισμούς της. (ΚΠΕ4,Π5,Δ,Ο,Μ,Δρ,ΦΕ, στ2) 

66. Οι μαθητές μέσα από τη μελέτη των μνημείων να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη 
συνέχισης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. (ΚΠΕ4,Π5,Δ,Ο,Μ,Δρ,ΦΕ, στ3) 

67. Οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη προστασίας και διατήρησης όσων 
μνημείων εναπέμειναν σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.  (ΚΠΕ4,Π5,Μ,Δρ,ΦΕ, στ4) 

70. Οι μαθητές να μελετήσουν την ιστορία, τις παραδόσεις, την αρχιτεκτονική, αλλά 

και την αισθητική του τόπου.    (ΚΠΕ4,Π5,Δ,Ο,Μ,Δρ,ΦΕ, στ6) 
71. Οι μαθητές να γνωρίσουν παραδοσιακές τέχνες και επαγγέλματα όπως του 
πηλοπλάστη, του αγιογράφου, του ψηφοθέτη, του ξυλογλύπτη.     (ΚΠΕ4,Π5,Μ,Δρ,ΦΕ, στ7) 

72. Οι μαθητές να ακούσουν μύθους και θρύλους για ότι πολύτιμο μας έχει αφήσει η 
παράδοση, για τις ξουθιές, τις νεράιδες και τα στοιχειά που οι άνθρωποι πίστευαν πως 
ζούσαν στις δροσερές πηγές και στα κρυστάλλινα νερά του τόπου μας.      
(ΚΠΕ4,Π5,Μ,Δρ,Πα, στ8) 

73. Οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν την σημασία αλλά και την ανάγκη διατήρησης 

της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. (ΚΠΕ4,Π8,Μ,Δρ, στ1) 

77. [Γνωριμία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νομού Φλώρινας:] τους δρόμους 

κρασιού. (ΚΠΕ2,Π11,Μ,Δρ,στ1)      

108β. [Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή των Πρεσπών, στη γεωμορφολογία, 

στην πλούσια βιοποικιλότητα] και στην ιστορία της. (ΚΠΕ2,Π10,Μ,Δρ,στ1γ) 
57. Να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με τα στοιχεία που απόμειναν στο χώρο και 
αναδεικνύουν το σεβασμό προς τη φύση.  (ΚΠΕ3,Π2,Δ, Κ-5-6-7, Μ,ΦΕ,Δρ, στ5) 

58. Να αναγνωρίσουν οι μαθητές το λιτό τρόπο ζωής των ανθρώπων της εποχής. 
(ΚΠΕ3,Π2,Δ, Κ-2-3, Μ,ΦΕ,Δρ,στ6α) 

60. Οι μαθητές να εντοπίσουν τη σχέση των μυκήτων με τη λαϊκή παράδοση 

(ΚΠΕ3,Π3,Μ,ΤΕ,στ3α) 
63. [Οι μαθητές να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος] με τις 
δραστηριότητες του ανθρώπου (εποχικές δραστηριότητες των ανθρώπων και εξάρτησή 
τους από τον καιρό). (ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ, στ2) 

69.  [Οι μαθητές να κατανοήσουν τη σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης φυσικού] 
και πολιτισμικού περιβάλλοντος.   (ΚΠΕ4,Π5,Μ,Δρ,ΦΕ, στ5) 

 

 Τοπικό Φυσικό Περιβάλλον 
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42. Γνωριμία των μαθητικών ομάδων με το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, την 

πλούσια βιοποικιλότητα. (ΚΠΕ2,Π5,Μ,Δρ,στ1α)      
45. Ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς της παραγνωρισμένης περιοχής του Αμυνταίου 
(ΚΠΕ2,Π8,Μ,Δρ.ΤΕ,στ1α) 

47. Γνωριμία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νομού Φλώρινας: τους ορεινούς όγκους, 
τα ευρωπαϊκά ορεινά μονοπάτια.  (ΚΠΕ2,Π11,Μ,Δρ,στ1α) 

48. [Γνωριμία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νομού Φλώρινας: ] τις έξι φυσικές λίμνες. 
(ΚΠΕ2,Π11,Μ,Δρ,στ1β) 

49. [Γνωριμία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νομού Φλώρινας:] την πλούσια 
βιοποικιλότητα. (ΚΠΕ2,Π11,Μ,Δρ,στ1γ) 

108α. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή των Πρεσπών, στη γεωμορφολογία, 

στην πλούσια βιοποικιλότητα [και στην ιστορία της. (ΚΠΕ2,Π10,Μ,Δρ,στ1γ)] 

52. Να αντιληφθούν οι μαθητές τη σχέση ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος.                                   
(ΚΠΕ3,Π1,Δ, Ο, Μ,Δρ, στ4) 

62. Οι μαθητές να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος [με τις 
δραστηριότητες του ανθρώπου (εποχικές δραστηριότητες των ανθρώπων και εξάρτησή τους 
από τον καιρό)]. (ΚΠΕ4,Π2,Μ,Πα,Δρ, στ2) 

68. Οι μαθητές να κατανοήσουν τη σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης φυσικού 

[και πολιτισμικού περιβάλλοντος].   (ΚΠΕ4,Π5,Μ,Δρ,ΦΕ, στ5) 

78. [Οι μαθητές να εντοπίσουν] την επίδραση [των μυκήτων] στην τοπική οικονομία.  
(ΚΠΕ3,Π3,Μ,ΤΕ,στ3β) 
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ο
 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΕ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

α/α Κατηγορίες στόχων 

Σύνολο στόχων 
που εντάσσονται 

σε κάθε 
κατηγορία 

1 Γεωργία 10 

2 Εφαρμοσμένες επιστημονικές γνώσεις - δεξιότητες 19 

3 
Περιβαλλοντική ιδιότητα του πολίτη 

 
23 

4 
Φυσικοί πόροι 

 
48 

5 

Αλληλεπίδραση ανθρώπινου πολιτισμού και φυσικό 

περιβάλλον 

 

7 

6 
Κατανόηση οικολογικών σχέσεων 

 
6 

7 
Ενέργεια και περιβαλλοντική κρίση 

 
23 

8 
Τοπικό περιβάλλον 

 
35 

Σύνολο   171 

 


