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Εισαγωγή 

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ενδεχομένως τη σημαντικότερη απειλή που έχουν αντιμετωπίσει 

ποτέ οι ανθρώπινοι κοινωνικοί, πολιτικοί και οικονομικοί θεσμοί. Οι συνέπειες είναι τεράστιες, 

οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες είναι σοβαροί, η πολιτική είναι πολύπλοκη, η ψυχολογία είναι 

συγκεχυμένη, τα φαινόμενα είναι καταστροφικά και οι αλληλεπιδράσεις με άλλα 

περιβαλλοντικά και μη περιβαλλοντικά ζητήματα είναι πολυάριθμες. Τα κοινωνικά συστήματα 

επίλυσης προβλημάτων που υπάρχουν σήμερα δεν δημιουργήθηκαν ούτε εξελίχθηκαν για να 

αντιμετωπίσουν ένα σύνολο διασυνδεδεμένων ζητημάτων τέτοιας σοβαρότητας, μεγέθους και 

πολυπλοκότητας. Δεν έχει υπάρξει κάτι παρόμοιο προηγουμένως. Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε 

καταφέρει να αντιμετωπίσουμε πλήρως το πρόβλημα. Οι προκλήσεις θα συνεχίσουν να 

υφίστανται, τόσο καθώς προσπαθούμε να τις αποτρέψουμε όσο και καθώς προσπαθούμε να 

προσαρμοστούμε στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. και τα ανθρώπινα συστήματα θα 

πρέπει να μάθουν πώς να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ως εκ τούτου, ένα 

από τα βασικά κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά ερωτήματα του αιώνα είναι: "Πώς θα 

δράσουμε;". 

Μια πιθανή απάντηση θα μπορούσε να είναι ο περιβαλλοντικός ακτιβισμός που μπορεί να 

ενισχύσει την περιβαλλοντική συνείδηση των ανθρώπων, ενώ οι πρακτικές του μπορούν να 

αναπτύξουν μια κρίσιμη μορφή συμμετοχής των πολιτών στα κοινά από μικρή ηλικία, με την 

οποία ακόμη και τα μικρά παιδιά μπορούν να αμφισβητήσουν τις σημερινές συνθήκες, να 

οραματιστούν καλύτερες εναλλακτικές λύσεις για τον εαυτό τους και την κοινωνία και να 

ενδυναμωθούν ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, σε 

συνδυασμό με την πολιτική και περιβαλλοντική εκπαίδευση. Επιπλέον, είναι σημαντικό να 

υποστηριχθεί η νεολαία ώστε να επιστήσει την προσοχή στις περιβαλλοντικές καταστροφές, 

επειδή είναι οι πολίτες της μελλοντικής μας κοινωνίας και είναι αυτοί που θα επηρεαστούν 

δραματικά από τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές και τις επιπτώσεις της περιβαλλοντικής 

ρύπανσης.  
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο απώτερος στόχος του Εγχειριδίου Περιβαλλοντικού 

Ακτιβισμού είναι να παράσχει χρήσιμο υλικό σχετικά με την Εκπαίδευση του Πολίτη και τον 

Περιβαλλοντικό Ακτιβισμό, αποσαφηνίζοντας διάφορες σχετικές έννοιες, καθώς και να 

παρουσιάσει πραγματικούς και αποτελεσματικούς τρόπους εφαρμογής τους, 

συμπεριλαμβανομένων έτοιμων προς χρήση δραστηριοτήτων. Μέσω αυτού του εκπαιδευτικού 

υλικού, τα παιδιά και οι έφηβοι θα ενδυναμωθούν ώστε να δημιουργήσουν αξία για τον εαυτό 

τους και για τους άλλους στην κοινότητά τους, αναπτύσσοντας και βελτιώνοντας παράλληλα 

πολύτιμες δεξιότητες και ικανότητες. Με άλλα λόγια, οι μαθητές και οι νέοι θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν ως πολύτιμη πηγή για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων και την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων για μελλοντικές πρωτοβουλίες αλλαγής και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 

με αυτόν τον τρόπο. 

 

Επιπλέον, το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικού Ακτιβισμού προορίζεται να συμπληρώσει το 

Μαθησιακό Πακέτο για την Εκπαίδευση στην Κλιματική Αλλαγή (IΟ1) και να αποτελέσει 

αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος STUDENTS IN CLIMATE ACTION υπό το 

πλαίσιο ότι συνδυάζει αυτό που προσδιορίζεται ως οι δύο κύριες κοινωνικές στάσεις των 

μελλοντικών πολιτών: ένα βιώσιμο, περιβαλλοντικά υπεύθυνο πνεύμα και μια ακτιβιστική 
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κοινωνική νοοτροπία. Ενώ η πρώτη αναπτύσσει σημαντικές κοινωνικές και πράσινες δεξιότητες, 

η δεύτερη διασφαλίζει ότι αυτές χρησιμοποιούνται για την ισότιμη επιβίωση όλων.  Ουσιαστικά, 

ο στόχος αυτού του εγχειριδίου είναι να βοηθήσει τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς να 

ενδυναμώσουν τους νέους ώστε να συνειδητοποιήσουν καλύτερα τα δικαιώματά τους και να 

βρεθούν στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. 

Συνεπώς, το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικού Ακτιβισμού απευθύνεται σε δασκάλους και 

εκπαιδευτικούς και οργανώνεται σε τρεις κύριες κατευθύνσεις:  

• Η πρώτη κατεύθυνση θέτει τη θεωρητική βάση μέσω εκπαιδευτικού και επεξηγηματικού 

υλικού, καθώς και κατευθυντήριων γραμμών για την εισαγωγή των δασκάλων και 

μαθητών σε έννοιες και πρακτικές που σχετίζονται με την περιβαλλοντική ευθύνη, την 

ενεργό πολιτειότητα, τη συλλογική κοινωνική δράση και άλλες συναφείς έννοιες. 

• Η δεύτερη κατεύθυνση κάνει λόγο για τον περιβαλλοντικό ακτιβισμό ως έναν τρόπο «για 

να κάνει κάποιος τη διαφορά», και περιλαμβάνει αναφορές σε πρακτικές εφαρμογές της 

ενεργού πολιτειότητας και του περιβαλλοντικού ακτιβισμού, παρουσιάζοντας γεγονότα 

της πραγματικής ζωής, ενώ επίσης παρουσιάζει μια ποικιλία από ενδιαφέροντα 

επιτραπέζια παιχνίδια σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τον περιβαλλοντικό 

ακτιβισμό, προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον των παιδιών με έναν πιο 

διασκεδαστικό τρόπο.  

• Η τρίτη κατεύθυνση περιλαμβάνει μαθησιακές δραστηριότητες περιβαλλοντικού 

ακτιβισμού που θα επιτρέψουν στα παιδιά να εμπλακούν σε πρακτικές δραστηριότητες 

προσανατολισμένες στη προάσπιση του περιβάλλοντος, ενισχύοντας τη 

δημιουργικότητά τους και αναπτύσσοντας ποικίλες σημαντικές και χρήσιμες δεξιότητες 

του 21ου αιώνα, όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία, η 

επικοινωνία, η προσωπική έκφραση, ο δημόσιος λόγος και η παρουσίαση, καθώς και η 

παγκόσμια ευαισθητοποίηση και ο περιβαλλοντικός γραμματισμός.  
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Ομάδες στόχου 

Το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικού Ακτιβισμού αναπτύχθηκε τόσο για την πρωτοβάθμια όσο και για 

τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το θεωρητικό υπόβαθρο απευθύνεται ειδικά σε δασκάλους και 

εκπαιδευτές και συμπληρώνεται με πρακτικές εφαρμογές για μαθητές πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως πραγματικές ιστορίες περιβαλλοντικού ακτιβισμού, 

επιτραπέζια παιχνίδια και σαφώς δομημένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Επιπλέον, το 

εγχειρίδιο απευθύνεται σε δασκάλους και εκπαιδευτές που επιθυμούν να το εφαρμόσουν είτε 

ως αλληλένδετο μέρος του όλου προγράμματος "Μαθητές σε δράση για το κλίμα" είτε ως 

ανεξάρτητο εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας.  

Ταυτόχρονα, επειδή το παρόν εγχειρίδιο έχει ευέλικτη και φιλική προς το χρήστη δομή και 

περιεχόμενο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά όχι μόνο από εκπαιδευτικούς και 

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και από 

εργαζόμενους ή εκπαιδευτές νέων και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς τόσο σε τυπικά όσο και σε 

μη τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Συνολικά, το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικού Ακτιβισμού 

έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς στο πώς να ενδυναμώνουν, να καθοδηγούν 

και να συνδέουν τους μαθητές με δημιουργικές τεχνικές κοινωνικού και περιβαλλοντικού 

ακτιβισμού, παρέχοντας διάφορους χρήσιμους πόρους. Απευθύνεται σε αρχάριους στο θέμα και 

η εφαρμογή του δεν απαιτεί εκτεταμένη εμπειρία, καθώς περιέχει όλη την απαραίτητη θεωρία 

για την εις βάθος κατανόηση της περιβαλλοντικής ιδιότητας του πολίτη και άλλων συναφών 

εννοιών.  
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Μαθησιακοί στόχοι 

Μέσω του Εγχειριδίου Περιβαλλοντικού Ακτιβισμού, οι εκπαιδευτικοί και οι παιδαγωγοί θα 

διερευνήσουν έννοιες όπως η κοινωνική δράση, η εκπαίδευση του πολίτη, ο περιβαλλοντικός 

ακτιβισμός και η περιβαλλοντική ιδιότητα του πολίτη, καθώς και σχετικές εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις. Ταυτόχρονα, θα συνειδητοποιήσουν ότι όλες αυτές έννοιες και πρακτικές 

εφαρμόζονται ήδη στην πράξη με μεγάλη επιτυχία και θετικό αντίκτυπο τόσο για τους μαθητές 

και τους νέους όσο και για την ευρύτερη κοινωνία. 

Ωστόσο, οι προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τον περιβαλλοντικό ακτιβισμό 

αποτελούν τον πυρήνα του Εγχειριδίου Περιβαλλοντικού Ακτιβισμού, διότι προσφέρουν μία 

πληθώρα δραστηριοτήτων προσαρμοσμένων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, ώστε να παρέχουν στους εκπαιδευτικούς έτοιμο προς χρήση υλικό. Μέσω των 

προτεινόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι μαθητές θα κατανοήσουν τους τομείς και τις 

προοπτικές της περιβαλλοντικής ιδιότητας του πολίτη και θα διερευνήσουν διαφορετικούς 

τρόπους ακτιβισμού. Με άλλα λόγια, οι μαθητές εισάγονται στις έννοιες και τις πρακτικές της 

κοινωνικής ευθύνης, της περιβαλλοντικής ιθαγένειας και της συλλογικής κοινωνικής δράσης, 

προκειμένου να αναπτύξουν χρήσιμες δεξιότητες του 21ου αιώνα (π.χ. κοινωνικές δεξιότητες, 

συνεργασία, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων), καθώς και πράσινες δεξιότητες, όπως η 

διαχείριση των αποβλήτων και οι βιώσιμες καταναλωτικές συνήθειες.  

Ως εκ τούτου, το εκπαιδευτικό υλικό αυτού του εγχειριδίου επικεντρώνεται στον ακτιβισμό με 

βάση την περιβαλλοντική ιδιότητα του πολίτη και σε αυτό το πλαίσιο, και οι μαθητές αναμένεται 

να:  

• να αυξήσουν την εμπλοκή τους στην κοινωνία, 

• να αγκαλιάσουν την αλληλεγγύη και να καλλιεργήσουν την αίσθηση του ανήκειν στην 

τοπική τους κοινότητα, 
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• να μάθουν πώς να κατανοούν, να σέβονται και να εκτιμούν διαφορετικές απόψεις και 

προοπτικές, 

• να ενισχύσουν την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, 

• να ενδυναμώσουν τη σύνδεση μεταξύ του σχολείου και της καθημερινής ζωής στην 

κοινότητα/γειτονιά τους, 

• να αναγνωρίζουν και κατανοούν τα αίτια και τις σημαντικές συνέπειες της κλιματικής 

αλλαγής,  

• να συνειδητοποιήσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις αρνητικές επιπτώσεις 

τους στην ανθρώπινη ζωή και στο φυσικό περιβάλλον, 

• να συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες διερευνητικής μάθησης και να αναπτύξουν 

ερευνητικές δεξιότητες, 

• να ενισχύσουν τις ικανότητές τους για ενσυναίσθηση, 

• να βελτιώσουν τις δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων, 

• και, τέλος, να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό 

ακτιβισμό.  
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Ανάλυση μαθησιακών αναγκών 

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού πακέτου IO1: Εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή, διεξήχθη 

έρευνα σχετικά με την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή με τη συμμετοχή 

εκπαιδευτικών και μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι 

σημαντικό να παρουσιαστούν εδώ τα κύρια ευρήματα προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 

ανάγκες και τα κενά πριν από τη παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού του Εγχειριδίου 

Περιβαλλοντικού Ακτιβισμού. 

Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι οι γνώσεις τους σχετικά με 

την κλιματική αλλαγή βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά θεωρούν ότι οι μαθητές 

υστερούν. Επιπλέον, ως δυσκολία αναφέρθηκε ο ανεπαρκής αριθμός ωρών που αφιερώνονται 

στην εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή. Επομένως, υπάρχει ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα 

της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή τόσο όσον αφορά τον αριθμό των ωρών όσο και του 

υλικού που υπάρχει διαθέσιμο. Επιπλέον, σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών, η 

συντριπτική πλειονότητά τους έχει συναντήσει τον όρο κλιματική αλλαγή, αλλά υπάρχουν 

αρκετά κενά και η εκπαίδευση σχετικά με την κλιματική αλλαγή πρέπει να ενισχυθεί. Όλοι οι 

μαθητές ενδιαφέρθηκαν για όλες τις πτυχές της κλιματικής αλλαγής, ήταν προσεκτικοί και 

αφοσιωμένοι και ήταν πρόθυμοι να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις σκέψεις τους σχετικά με το 

πρόβλημα. Σχεδόν όλοι τους θέλουν να προστατεύσουν το περιβάλλον και προσπαθούν να 

μετριάσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

παραχθεί σχετική κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς και να τους δοθεί πρόσβαση σε επιστημονικά 

τεκμηριωμένη γνώση και σε δημιουργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες έτοιμες προς χρήση. 

Όσον αφορά τα εργαλεία που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα, οι εκπαιδευτικοί που 

συμμετείχαν στην έρευνα επεσήμαναν, μεταξύ άλλων, ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να υπάρχει 

εκπαιδευτικό υλικό που να περιλαμβάνει υπαίθριες δραστηριότητες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 

εκπαιδευτικές ταινίες και ντοκιμαντέρ, μεθόδους μάθησης μέσω πράξεων και μελέτες 
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περιπτώσεων. Η παροχή πρόσβασης σε ενδιαφέροντα παιχνίδια και διασκεδαστικές 

δραστηριότητες θα μπορούσε να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να διδάξουν για την κλιματική 

αλλαγή με έναν ενδιαφέροντα τρόπο που θα τραβήξει την προσοχή των μαθητών στα υπό 

συζήτηση φαινόμενα. Ταυτόχρονα, οι μαθητές δήλωσαν ότι τους αρέσουν οι εκπαιδευτικές 

ταινίες, τα εργαλεία πολυμέσων, τα κουίζ, τα σταυρόλεξα και τα παζλ και τα θεωρούν ως τα πιο 

αποτελεσματικά εργαλεία για την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή. Τέλος, όσον αφορά τον 

κοινωνικό ακτιβισμό, η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα θα 

ήθελε να συμμετάσχει στις προσπάθειες για τη μείωση της κλιματικής αλλαγής. Ως εκ τούτου, 

θα ήταν σκόπιμο να ενσωματωθούν στο σχολικό περιβάλλον καινοτόμες διδακτικές και 

μαθησιακές προσεγγίσεις περιβαλλοντικού ακτιβισμού και πολιτικού διαλόγου. 
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Επεξήγηση θεωρητικής βάσης & εννοιών 

Κοινωνική/Συλλογική Δράση & Ακτιβισμός 

Η συλλογική δράση και ο αντιπολιτευτικός ακτιβισμός είναι καθιερωμένα χαρακτηριστικά κάθε 

κοινωνίας που αντιτίθενται στην ανισότητα, τον αποκλεισμό και την αδικία που οδηγούν στην 

καταπίεση των ανθρώπων. Οι πολιτικές αποκλεισμού και οι καταπιεστικές συμπεριφορές 

αποτελούν συχνά το έναυσμα για την ανάληψη συλλογικής δράσης με σκοπό τη δημιουργία ενός 

συνειδητού κινήματος προς την κατεύθυνση της κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής αλλαγής. 

(Millward & Takhar, 2019) Οι σπουδές κοινωνικών ζητημάτων, στο ευρύτερο φάσμα της 

συλλογικής δράσης, παραδοσιακά χαρακτηρίζονται από μια έμφαση σε ένα σύνολο τρόπων 

δράσης κατά τους οποίους οι άνθρωποι οργανώνονται για να εκφράσουν αιτήματα προς τις 

κοινωνικές και πολιτικές αρχές. 

Ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς ορισμούς των κοινωνικών κινημάτων είναι αυτός που 

δόθηκε από τον Klandermans (1997), ο οποίος αναφέρει ότι "τα κοινωνικά κινήματα είναι 

συλλογικές δράσεις από ανθρώπους με κοινούς σκοπούς και αλληλεγγύη σε διαρκή 

αλληλεπίδραση με τις ελίτ και τις αρχές". Ο ορισμός αυτός έχει τρία κρίσιμα μέρη που θα πρέπει 

να επεκταθούν. Πρώτα απ' όλα, τα κοινωνικά κινήματα είναι κοινές προκλήσεις. Πρόκειται για  

συλλογική δράση που στρέφεται κατά των ελίτ, της εξουσίας, άλλων ομάδων ή πολιτισμικών 

πλαισίων. Υπάρχει μια απλή εξήγηση γι' αυτό. Συχνά, οι άνθρωποι που αποκλείονται από την 

πολιτική τείνουν να εντάσσονται σε κοινωνικά κινήματα, τα οποία με τη σειρά τους θα 

καθιστούσαν αυτά τα κινήματα περιττά αν είχαν εξαρχής συμπεριληφθεί στην πολιτική. Ως εκ 

τούτου, οι αρχές αναγκάζονται να δώσουν προσοχή στα αιτήματα της συλλογικής δράσης. 

Δεύτερον, συνεπάγεται ανθρώπους που τους ενώνει ένας κοινός στόχος και η αλληλεγγύη. Οι 

συμμετέχοντες στα κοινωνικά κινήματα συσπειρώνονται γύρω από κοινά αιτήματα, θέλουν οι 

αρχές ή η κυβέρνηση να δράσουν, να τροποποιήσουν μια κατάσταση ή να αντιστρέψουν τις 

αλλαγές. Τέτοια ευρέως διαδεδομένα αιτήματα υποκινούνται από συναισθήματα κοινής 
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ταυτότητας και αλληλεγγύης. Τρίτον, τα κοινωνικά κινήματα δεν αποτελούνται από διακριτές 

πράξεις συλλογικής δράσης. Η αμφισβήτηση μπορεί να μετατραπεί σε κοινωνικό κίνημα μόνο 

με συνεχή συλλογική δράση. 

Η συμμετοχή σε κοινωνικά κινήματα συχνά συνεπάγεται τη συμμετοχή σε κάποιο είδος 

συλλογικής δράσης. Σύμφωνα με τους Wright, Taylor και Moghaddam (1990), τα άτομα 

συμμετέχουν σε συλλογική δράση "κάθε φορά που κάποιος ενεργεί ως εκπρόσωπος της ομάδας 

και η δράση αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών ολόκληρης της ομάδας".  Ο Wright (2001) 

παρουσιάζει μια βασική περιγραφή διαφόρων μορφών πολιτικής δράσης, η οποία υποστηρίζει 

ότι οι άνθρωποι μπορούν να επιλέξουν να παραμείνουν παθητικοί ως απάντηση σε ένα πολιτικό 

πρόβλημα, ενώ αν αναλάβουν δράση, μπορούν να συμμετάσχουν σε ατομική ή συλλογική δράση 

και η συλλογική δράση μπορεί να είναι αδιαμφισβήτητη ή αμφισβητούμενη. Αν και τα κοινωνικά 

κινήματα είναι δύσκολο να χαρακτηριστούν λόγω του ευρέος φάσματος των φαινομένων που 

συνδέονται με αυτά καθώς και των διαφόρων εκδοχών τους, τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι 

ότι συμμετέχουν σε πολιτική και συλλογική δράση, αντιτίθενται στην καταπίεση και 

αναπτύσσουν δίκτυα. (Millward & Takhar, 2019)  

Εκπαίδευση του πολίτη 

Η ιδιότητα του πολίτη και η εκπαίδευση του πολίτη είναι δύο από τις παλαιότερες αρχές της 

πολιτικής σκέψης και συνεχίζουν να διεγείρουν την περιέργεια των ανθρώπων. Οι έννοιες αυτές 

είναι παρούσες σε όλη τη διάρκεια της καταγεγραμμένης ιστορίας (Parker, 2014). Με μια 

ευρύτερη έννοια, η εκπαίδευση του πολίτη περιλαμβάνει φιλοσοφικές, πολιτικές και 

ιδεολογικές προοπτικές, στόχους και μεθοδολογίες. Αν και σε ένα πιο αφηρημένο επίπεδο 

συζήτησης, υπάρχει γενική συναίνεση ότι η αγωγή του πολίτη στοχεύει στη δημιουργία καλών 

πολιτών που είναι προσηλωμένοι στις δημοκρατικές αξίες. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές μέθοδοι εφαρμογής, όπως εκπαιδευτικές πολιτικές, 

ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και στρατηγικές διδασκαλίας. Ομοίως με άλλα εκπαιδευτικά 

πεδία, η αγωγή του πολίτη έχει επίσης συντηρητικές και προοδευτικές πτυχές. Έτσι, η αγωγή του 
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πολίτη χρησιμοποιείται τόσο για τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης όσο και για την 

ενδυνάμωση ατόμων και ομάδων ώστε να αγωνιστούν για χειραφετητική αλλαγή. (Schugurensky 

& Myers, 2003)  

Οι στόχοι του προγράμματος σπουδών, καθώς και η οργάνωση και η δομή της αγωγής του 

πολίτη, μπορούν να εκτιμηθούν πλήρως μόνο αν γίνει κατανοητή η σημασία του πλαισίου. Το 

περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ουσιαστικό στο πλαίσιο της εξέτασης της αγωγής του πολίτη. (Kerr, 

1999) Η έννοια της ιδιότητας του πολίτη είναι περίπλοκη και αμφιλεγόμενη, με αποτέλεσμα να 

κυριαρχεί ένα ευρύ φάσμα ερμηνειών. Οι προοπτικές αυτές συνεπάγονται ότι η εκπαίδευση του 

πολίτη μπορεί να οριστεί και να προσεγγιστεί με ποικίλους τρόπους (Ichilov, 1998- Torney-Purta, 

et al., 1999). Ωστόσο, σύμφωνα με τους Schugurensky και Myers (2003), η εκπαίδευση του 

πολίτη θα πρέπει να ακολουθεί επτά βασικές κατευθύνσεις: 

1. Από την παθητική ιδιότητα του πολίτη στην ενεργό ιδιότητα του πολίτη: 

Η πρώτη κατεύθυνση είναι ότι η εκπαίδευση του πολίτη δεν πρέπει να προωθεί μόνο την 

παθητική ιδιότητα του πολίτη (η οποία εκφράζεται συχνότερα με την άκριτη απόκτηση 

πληροφοριών σχετικά με ιστορικά, νομικά και θεσμικά γεγονότα), αλλά και την ενεργό 

ιδιότητα του πολίτη, η οποία αφορά την αναζωογόνηση της δημοκρατικής δημόσιας ζωής, 

συμπεριλαμβανομένης της σχολικής ζωής. Η ανάπτυξη ενημερωμένων πολιτών αποτελεί 

αναγκαία αλλά ανεπαρκή προϋπόθεση για την ανάπτυξη δημοκρατικών κοινωνιών. Η 

πολιτική αγωγή πρέπει να καλλιεργεί καλά ενημερωμένους πολίτες, οι οποίοι να είναι 

επίσης στοργικοί, υπεύθυνοι και αφοσιωμένοι και να διαθέτουν ικανότητες κριτικής 

σκέψης. Η προαγωγή της ενεργού πολιτειότητας συνεπάγεται επίσης την επέκταση των 

σημερινών προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας ώστε να περιλαμβάνουν όχι μόνο 

φιλανθρωπικές δραστηριότητες και εθελοντική εργασία, αλλά και ενεργό συμμετοχή σε 

δημοκρατικούς θεσμούς, προτάσεις πολιτικής και δημόσιες συζητήσεις. 

 

2. Από την εθνική ιθαγένεια στην παγκόσμια ιθαγένεια: 
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Η ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν 

παγκόσμιες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνεργασία και συλλογικότητα. 

Κατά συνέπεια, η εκπαίδευση της παγκόσμιας ιθαγένειας μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές 

να μετατοπιστούν από μια κοινωνιοκεντρική και εγωκεντρική κοσμοθεωρία σε μια 

κοσμοθεωρία που δίνει προτεραιότητα στο παγκόσμιο οικολογικό σύστημα. Επιπλέον, μια 

εκπαίδευση παγκόσμιας ιθαγένειας σε ένα οικολογικό περιβάλλον αναγνωρίζει τους 

πεπερασμένους πόρους μας, προωθεί την ευαισθητοποίηση για την υπερκατανάλωση μη 

ανανεώσιμων πόρων και αντιμετωπίζει τον αγώνα δρόμου προς τα κάτω στην εταιρική 

περιβαλλοντική συμπεριφορά και τους κυβερνητικούς κανονισμούς. Αυτός ο τύπος 

προσέγγισης τονίζει επίσης τη σημασία των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως 

θεμελιώδους συνιστώσας της ιδιότητας του πολίτη. Τέλος, η εκπαίδευση για την παγκόσμια 

ιθαγένεια θα προωθούσε τη διαμόρφωση ενός πολυεθνικού δημοκρατικού πνεύματος που 

εκτείνεται πέρα από τα σύνορα συγκεκριμένων εθνών-κρατών. 

 

3. Από την αναγνώριση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας στην προώθηση πολυπολιτισμικών 

κοινωνιών: 

Εξ ορισμού, ο όρος "πολυπολιτισμικότητα" αναγνωρίζει ουσιαστικά ένα γεγονός: την 

παρουσία πολλαπλών πολιτισμικών ομάδων στην ίδια κοινωνία με βάση κοινές αξίες και 

αρχές που εξασφαλίζουν αποδεκτά επίπεδα συνοχής. Η αναγνώριση της πολιτισμικής 

ποικιλομορφίας είναι αξιοθαύμαστη, αλλά η εκπαίδευση του πολίτη μπορεί να προχωρήσει 

ένα βήμα παραπέρα ενσωματώνοντας την έννοια της πολυπολιτισμικότητας, η οποία 

αναγνωρίζει ανοιχτά την ανάγκη για αλληλεπίδραση, συζήτηση, αμοιβαιότητα και 

αλληλεξάρτηση. Έτσι, η εκπαίδευση του πολίτη στον 21ο αιώνα θα πρέπει να περιλαμβάνει 

όχι μόνο την ανεκτικότητα και την εκτίμηση του άλλου, αλλά και την προώθηση δυναμικών 

ανταλλαγών που βασίζονται στη δέσμευση, το άνοιγμα και την πραγματική αλληλεγγύη, με 

ταυτόχρονη κατανόηση των σχέσεων εξουσίας. 
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4. Από την προετοιμασία για τη δημόσια σφαίρα στη συμμετοχή: 

Το σύγχρονο μοντέλο εκπαίδευσης του πολίτη θα πρέπει να υπερβαίνει το χάσμα 

ιδιωτικού/δημόσιου τομέα, προωθώντας τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στις δημόσιες 

ζώνες, καθώς και στα νοικοκυριά, στους χώρους εργασίας, στα συνδικάτα και σε άλλες 

οργανώσεις που συνήθως θεωρούνται ιδιωτικοί τομείς. Η αντίληψη του 20ού αιώνα για την 

ιδιότητα του πολίτη αφορούσε πρωτίστως τον δημόσιο χώρο. Οι σχέσεις των δύο φύλων και 

ο ιδιωτικός τομέας παραβλέφθηκαν κατά την ανάπτυξη μιας καθολικής ιδέας της ιδιότητας 

του πολίτη που βασιζόταν στις ιδιότητες, τις ταυτότητες και τις δραστηριότητες των ανδρών. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προωθηθούν καινοτόμες και περιεκτικές αλληλεπιδράσεις και 

συμπεριφορές που σέβονται τις διαφορές μεταξύ των φύλων, διασφαλίζοντας παράλληλα 

την ένταξη και την ισότητα, τόσο στο δημόσιο όσο και στο ιδιωτικό περιβάλλον. Θα πρέπει 

επίσης να υπερβεί την έννοια της ποσόστωσης των γυναικών στην επίσημη πολιτική για να 

μπορέσουν οι γυναίκες να συμμετάσχουν περισσότερο στην πολιτική.  

 

5. Από τον φονταμενταλισμό στην ειρήνη: 

Η εκπαίδευση του πολίτη θα πρέπει να απομακρυνθεί από τις φονταμενταλιστικές 

πεποιθήσεις και να προωθήσει την εγκαθίδρυση ενός ειρηνικού πολιτισμού. Με άλλα λόγια, 

η αγωγή του πολίτη θα πρέπει να υποστηρίζει παιδαγωγικές πρακτικές που προωθούν τη 

συνεργασία, τη συζήτηση, τη δικαιοσύνη και τη βιώσιμη ειρήνη. Ωστόσο, η αγωγή του 

πολίτη δεν μπορεί να φέρει από μόνη της την ειρήνη στον κόσμο μας, αλλά μπορεί να 

συμβάλει στη δημιουργία των υποκειμενικών συνθηκών για πιο ειρηνικά περιβάλλοντα. 

Αυτό περιλαμβάνει την ενίσχυση των δυνατοτήτων διατήρησης της ειρήνης, επίλυσης 

συγκρούσεων, επούλωσης, συμφιλίωσης και ανασυγκρότησης. Επιπλέον, μια τέτοια 

προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποκτήσουν τις αξίες, τις στάσεις και 

τις ικανότητες που χρειάζονται για να καλλιεργήσουν την ειρήνη μέσα τους και στις 

προσωπικές τους σχέσεις, καθώς και να προωθήσουν την ειρήνη στις κοινότητές τους και σε 

ολόκληρο τον κόσμο. 
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6. Από τη σχολική ιθαγένεια στις κοινότητες μάθησης: 

Από τη σχεδόν αποκλειστική εστίαση στα σχολεία στο σχηματισμό εκπαιδευτικών 

κοινοτήτων χωρίς αποκλεισμούς που ασχολούνται με ένα δια βίου πρόγραμμα σπουδών, η 

αγωγή του πολίτη θα πρέπει να διευρύνει τους ορίζοντές της, τόσο όσον αφορά το 

περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών όσο και τις παιδαγωγικές ρυθμίσεις. Η ιδέα αυτή 

προτείνει τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος σπουδών, καθώς και των 

χώρων παιδαγωγικών παρεμβάσεων και των ηλικιών των εμπλεκόμενων μαθητών. 

Υποστηρίζει την καλλιέργεια της δημοκρατίας στα σχολεία, ώστε οι εκπαιδευτικοί και οι 

μαθητές να μπορούν να εφαρμόζουν τη δημοκρατία στην πράξη σε καθημερινή βάση και 

όχι απλώς να τη συζητούν. Επιπλέον, μουσεία, βιβλιοθήκες, κοινωνικοί σύλλογοι, κοινοτικοί 

κήποι, πανεπιστήμια, συνεταιρισμοί, κοινοτικά κέντρα, πολιτικοί εκπρόσωποι, τοπικά μέσα 

ενημέρωσης, ομάδες τέχνης και χειροτεχνίας και άλλα ιδρύματα και οργανώσεις θα 

μπορούσαν να συνεργαστούν σε μακροπρόθεσμη βάση με τα σχολεία. Αντί για ιεραρχικούς, 

γραφειοκρατικούς θεσμούς, οι κοινότητες μάθησης θα λειτουργούσαν μέσω αμοιβαίων 

δικτύων, και τα σχολεία μπορoούν να διαδραματίσουν ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στην 

πυροδότηση και διατήρηση αυτών των σχέσεων. Μέσω της διαγενεακής προσέγγισης, η 

τεχνική αυτή θα μπορούσε να συμβάλει στον συνδυασμό των σχολείων με την εξωσχολική 

εκπαίδευση, των προσωπικών συναντήσεων με τα διαδικτυακά φόρουμ και των παιδιών με 

τους εφήβους, τους ενήλικες και τους ηλικιωμένους. Τα σχολεία θα μπορούσαν να είναι 

κοινότητες μάθησης σε τακτική βάση, να γίνουν νέοι παιδαγωγικοί και δημοκρατικοί χώροι 

όπου οι μαθητές μπορούν να λαμβάνουν και να μοιράζονται πληροφορίες, ενθαρρύνοντας 

παράλληλα την τοπική ανάπτυξη και τη δημοκρατική διακυβέρνηση. 

 

7. Από την τυπική στην ουσιαστική δημοκρατική ιθαγένεια: 

Για να επιτευχθεί αυτό, το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να 

περιλαμβάνει όχι μόνο μια περιγραφή της τυπικής ιδιότητας του πολίτη, αλλά και μια 
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κριτική ανάλυση του χάσματος μεταξύ τυπικής και ουσιαστικής δημοκρατίας. Αυτό 

προϋποθέτει μια κριτική παιδαγωγική προσέγγιση. Η εκπαίδευση για την ιδιότητα του 

πολίτη θα πρέπει να ξεκινά με την κατανόηση των τυπικών στοιχείων της ιδιότητας του 

πολίτη και της δημοκρατίας. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να είναι η αρχή της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και όχι το τέλος, διότι ένα πρόγραμμα σπουδών που επικεντρώνεται στην 

τυπική δημοκρατία δυσκολεύεται να εξηγήσει την παρουσία συστημικών ανισοτήτων και 

διακρίσεων συμπεριφορών. Είναι ζωτικής σημασίας να μάθουμε για τις αξίες που 

υποστηρίζουν τις δημοκρατικές κοινωνίες, καθώς και τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα 

που πρέπει να έχουν όλοι, αλλά είναι επίσης ζωτικής σημασίας να κατανοήσουμε γιατί 

υπάρχει αποσύνδεση μεταξύ αυτών των ιδανικών και της καθημερινής ζωής. Συνεπώς, 

πρέπει να εμπλέκει τους μαθητές σε συγκεκριμένες δραστηριότητες για να κλείσει το χάσμα 

μεταξύ του ιδανικού και του πραγματικού κόσμου. 

Περιβαλλοντικός Ακτιβισμός Activism 

«Σκεφτείτε σφαιρικά. Δράστε τοπικά.» Οι δημιουργοί αυτής της πρόσκλησης για δράση μπορεί 

να μην το συνειδητοποίησαν, αλλά αντιλήφθηκαν το πνεύμα του περιβαλλοντικού κινήματος ως 

κοινοτική δράση. Ο περιβαλλοντικός ακτιβισμός έχει τις ιδιότητες ενός δημόσιου αγαθού, είτε 

ορίζεται ως παροχή ενός καθαρού περιβάλλοντος, είτε ως πρόληψη της υποβάθμισης των 

φυσικών πόρων, είτε ως επιρροή στη διαδικασία της δημόσιας πολιτικής. (Lubell, 2002) Ο 

περιβαλλοντικός ακτιβισμός περιγράφεται ως οργανωμένη συμμετοχή σε περιβαλλοντικές 

προκλήσεις που εδρεύουν στην πολιτική σφαίρα και αποτελεί παράδειγμα περιβαλλοντικά 

υπεύθυνης συμπεριφοράς. Ο περιβαλλοντικός ακτιβισμός αντιπροσωπεύεται σε συγκεκριμένες 

δραστηριότητες που υποδηλώνουν αφοσίωση στο περιβάλλον και διοχετεύονται σε επίσημα 

πλαίσια και διεξάγονται μέσω θεσμικών δομών, παρά σε συνηθισμένες ή καθημερινές 

συμπεριφορές όπως η ανακύκλωση ή η διατήρηση των φυσικών πόρων. (Marquart-Pyatt, 2012)  

Με άλλα λόγια, ένα άτομο που συμμετέχει σε μια ποικιλία φιλοκοινωνικών συμπεριφορών με 

στόχο την προστασία ή τη βελτίωση του περιβάλλοντος αναφέρεται ως περιβαλλοντικός 
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ακτιβιστής. Έτσι, ο περιβαλλοντικός ακτιβισμός γίνεται συχνά αντιληπτός ως αποτέλεσμα της 

απόφασης των ατόμων να εμπλακούν σε ορισμένες συμπεριφορές (Seguin, et al., 1998). Η 

ένταξη σε μια περιβαλλοντική ομάδα, η συμμετοχή σε πολιτική δράση, η υιοθέτηση συνηθειών 

φιλικών προς το περιβάλλον, όπως η κομποστοποίηση ή η ποδηλασία, η ανάληψη μιας τοπικής 

μελέτης για τη ρύπανση και τους κινδύνους για την υγεία ή η συνδρομή σε προστατευτικές 

συμπεριφορές διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος είναι μερικά μόνο παραδείγματα (Dono, 

et al., 2010). Διάφοροι επιστημονικοί κλάδοι προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί οι άνθρωποι 

εμπλέκονται σε περιβαλλοντικό ακτιβισμό και πώς αυτός ο ακτιβισμός αναδύεται στη 

συμπεριφορά. Οι περιβαλλοντικοί ακτιβιστές μπορεί να διαφέρουν ως προς το περιβαλλοντικό 

ζήτημα στο οποίο εστιάζουν, τις δράσεις στις οποίες συμμετέχουν και τον τρόπο με τον οποίο 

ερμηνεύουν τη συμμετοχή τους. (King, 2016)  

Επιπλέον, το μοντέλο του συλλογικού συμφέροντος, το οποίο είναι ένα μοντέλο συλλογικής και 

κοινωνικής δράσης, υποδεικνύει ότι οι άνθρωποι θα συμμετέχουν συχνότερα όταν η 

αντιλαμβανόμενη αξία της συμμετοχής είναι μεγαλύτερη από την αντιλαμβανόμενη αξία της μη 

συμμετοχής. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να εκτιμήσει τη συμμετοχή του/της σε έναν 

καθαρισμό ποταμού περισσότερο από την αξία του να ξοδέψει τον ίδιο χρόνο διαβάζοντας για 

την ποιότητα των υδάτων, δεδομένου ότι θα ωφελήσει το οικοσύστημα και θα διαφυλάξει την 

ποιότητα των υδάτων (King, 2016). 

Ωστόσο, πολλές θεωρίες περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και αξιών, σύμφωνα με τους Lubell κ.ά. 

(2007), δεν λαμβάνουν υπόψη την επίδραση της συλλογικής δράσης και, ως εκ τούτου, 

υποστηρίζουν ότι η συλλογική δράση και το συλλογικό συμφέρον πρέπει να ληφθούν υπόψη για 

την πλήρη κατανόηση των λόγων για τους οποίους τα άτομα συμμετέχουν στον περιβαλλοντικό 

ακτιβισμό. Τα άτομα, για παράδειγμα, είναι πιο διατεθειμένα να συμμετάσχουν σε μια 

εκστρατεία για την αγορά τοπικών προϊόντων εάν μπορούν να δουν τον αντίκτυπο των 

ενεργειών τους και πιστεύουν ότι η συμμετοχή τους θα κάνει τη διαφορά. Συνεπώς, είναι αρκετά 

σημαντικό κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με 
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το περιβάλλον, καθώς και με τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό ακτιβισμό, να δημιουργηθούν 

τα χαρακτηριστικά και οι αξίες που οδηγούν σε αυξημένο θετικό και πραγματικό αντίκτυπο. 

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που αξίζει να αναφερθεί σχετικά με τον περιβαλλοντικό ακτιβισμό 

είναι ότι η ενισχυμένη παρουσία της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινή μας ζωή έχει 

μεταμορφώσει τη φύση του περιβαλλοντικού ακτιβισμού. Με τη γρήγορη διάδοση των 

πληροφοριών, τα ψηφιακά μέσα έδωσαν τη δυνατότητα στα περιβαλλοντικά κινήματα να 

ξεπεράσουν τα σημαντικά γεωγραφικά και χρονικά εμπόδια που έθετε η συμβατική δράση 

(Jacqmarcq, 2021). Επιπλέον, προκειμένου να μεταδοθούν πληροφορίες, να δημιουργηθεί 

ευαισθητοποίηση, να συντονιστεί η κινητοποίηση και να προγραμματιστούν δράσεις, η 

αποτελεσματική επικοινωνία βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε είδους ακτιβισμού, στην 

πραγματικότητα, η αποτελεσματικότητα των ακτιβιστικών δραστηριοτήτων βασίζεται στην 

αποτελεσματική επικοινωνία (Büssing, et al., 2019). Κατά συνέπεια, τα ακτιβιστικά κινήματα 

μπορούν να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και άλλα είδη διαδικτυακής 

επικοινωνίας για να διευρύνουν και να επιταχύνουν την κυκλοφορία των πληροφοριών, να 

κινητοποιήσουν πόρους, να προωθήσουν την ευαισθητοποίηση, να διευκολύνουν τη συζήτηση, 

να οργανώσουν εκδηλώσεις και να αποκτήσουν την προσοχή του κοινού. Κατά συνέπεια, η 

επικοινωνία και το διαδικτυακό περιβάλλον διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον 

περιβαλλοντικό ακτιβισμό και, συνεπώς, σε όλες τις μορφές ακτιβισμού. 

Περιβαλλοντική ιδιότητα του πολίτη 

Όλα όσα αναφέρθηκαν στις τρεις προηγούμενες ενότητες σχετικά με την κοινωνική/συλλογική 

δράση, την εκπαίδευση των πολιτών και τον περιβαλλοντικό ακτιβισμό, συνδυάζονται στην 

έννοια της περιβαλλοντικής ιδιότητας του πολίτη. Ως εκ τούτου, η περιβαλλοντική ιδιότητα του 

πολίτη είναι ένας ευρύς όρος που ενσωματώνει ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών, 

συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων, των γνώσεων, των στάσεων, των αξιών και των 

πεποιθήσεων που απαιτούνται για την επίλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων, καθώς και όλων 
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των ικανοτήτων που απαιτούνται για την εμπλοκή των πολιτών και την ενεργό συμμετοχή στην 

κοινωνία (Hadjichambis & Hadjichambi, 2020). 

Η περιβαλλοντική ιδιότητα του πολίτη προέρχεται αρχικά από το χώρο των πολιτικών 

επιστημών. Πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις για την περιβαλλοντική ιδιότητα του πολίτη 

μπορούν να βρεθούν στην επιστημονική βιβλιογραφία (Hadjichambis & Hadjichambi, 2020). 

Σύμφωνα με τον Melo-Escrihuela (2008), θεωρείται ότι οι προσεγγίσεις για την περιβαλλοντική 

ιδιότητα του πολίτη μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες: τις προσεγγίσεις της προσωπικής 

ευθύνης ή του τρόπου ζωής και τις προσεγγίσεις των δικαιωμάτων συμμετοχής, οι οποίες 

προέρχονται τόσο από φιλελεύθερες όσο και από δημοκρατικές πολιτικές ιδέες. Η ατομική 

ευθύνη και η διεκδίκηση δικαιωμάτων στα περιβαλλοντικά αγαθά τονίζονται στη φιλελεύθερη 

προσέγγιση, ενώ τα δικαιώματα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, η διαβούλευση, η 

συμμετοχή των πολιτών και η αφοσίωση στο κοινό καλό τονίζονται στη δημοκρατική 

προσέγγιση. 

Σύμφωνα με τον Pallett (2017), οι αλλαγές στους ορισμούς και τις αντιλήψεις για την 

περιβαλλοντική ιδιότητα του πολίτη που παρατηρούνται στη βιβλιογραφία συνδέονται με 

αλλαγές στη δέσμευση και τη συμμετοχή των πολιτών, οι οποίες είναι ιδιαίτερα αισθητές στο 

πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής και της λήψης αποφάσεων. Αρχικά, οι κυβερνήσεις 

αντιλαμβάνονταν την περιβαλλοντική πολιτική ως ένα κυρίως τεχνικό πρόβλημα και, ως εκ 

τούτου, προέβλεπαν ότι τα άτομα θα έπαιζαν μικρό ρόλο πέρα από την τήρηση των ιδανικών 

που αναμένονται σε μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Ωστόσο, οι φορείς της διακυβέρνησης 

και οι κοινωνικοί επιστήμονες ερμήνευσαν τις επαναλαμβανόμενες τοπικές συγκρούσεις 

σχετικά με τον σχεδιασμό και τη χρήση γης, τις διαμαρτυρίες για την αδράνεια της κυβέρνησης 

σε περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή και τις διαμάχες για τη γνώση σχετικά με 

τις περιβαλλοντικές πολιτικές ως ενδείξεις για την ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής των απλών 

πολιτών στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων. 
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Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να εκφραστεί η περιβαλλοντική ιδιότητα του 

πολίτη. Για παράδειγμα, ο Stern (2000) εντοπίζει διάφορους διακριτούς τύπους συμπεριφορών 

της περιβαλλοντικής ιδιότητα του πολίτη που συναντώνται τόσο στη βιβλιογραφία όσο και στην 

καθημερινή ζωή. Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζονται οι προτεινόμενες κατηγορίες συμπεριφορών 

περιβαλλοντικής ιθαγένειας με βάση την τυπολογία του Stern. 

 

Διάγραμμα 1. Συμπεριφορές περιβαλλοντικής ιδιότητας του πολίτη (Stern, 2000) 

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω κατηγοριοποίηση, η ενεργός συμμετοχή σε 

περιβαλλοντικές οργανώσεις, διαδηλώσεις και εκστρατείες, η συμμετοχή σε περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά κινήματα και η πρωτοπορία σε περιβαλλοντικά έργα αποτελούν παραδείγματα 

συμπεριφορών περιβαλλοντικού ακτιβισμού. Κατά συνέπεια, ο ακτιβισμός σχετίζεται με τη 

δημόσια σφαίρα. Στη δημόσια σφαίρα, οι μη ακτιβιστικές συμπεριφορές περιλαμβάνουν 

δραστηριότητες που υποστηρίζουν την κυβερνητική πολιτική (π.χ. ρητή υποστήριξη 

περιβαλλοντικών κανονισμών, προθυμία καταβολής υψηλότερων φόρων, τελών ή εισφορών με 

στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, ψήφος). Επειδή οι δημόσιες πολιτικές μπορούν να 

τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τόσο των ατόμων όσο και των οργανισμών, οι ενέργειες αυτές 
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έχουν έμμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η ιδιωτική σφαίρα αφορά τις καθημερινές πρακτικές 

του νοικοκυριού και της προσωπικής μας ζωής που έχουν άμεσες περιβαλλοντικές συνέπειες 

(π.χ. επιλογές αγορών, χρήση υλικών και ενεργειακών πόρων στο σπίτι, υπηρεσίες, τι κάνουμε 

με τα οικιακά απορρίμματα, μεταφορές, αναψυχή). Ταυτόχρονα, προτείνεται ο διαχωρισμός των 

συμπεριφορών της ιδιωτικής σφαίρας σε τέσσερις υποκατηγορίες με βάση το είδος της σχετικής 

απόφασης: αγορά οικιακών αγαθών ή υπηρεσιών και χρήση και διατήρηση περιβαλλοντικά 

σημαντικών αγαθών και υπηρεσιών. Τα άτομα μπορούν επίσης να έχουν αντίκτυπο στο 

περιβάλλον μέσω της επιρροής της συμπεριφοράς των οργανισμών στους οποίους ανήκουν. 

Επειδή τα αιτιολογικά στοιχεία που επηρεάζουν τη συμπεριφορά ενός ατόμου σε αυτό το 

περιβάλλον μπορεί να διαφέρουν από εκείνα που καθοδηγούν την ιδιωτική ή πολιτική 

συμπεριφορά του, ο Stern κατηγοριοποιεί αυτές τις ενέργειες ως "άλλες". Στην κατηγορία αυτή 

μπορεί να περιλαμβάνονται το σχολείο, τα κινήματα νεολαίας, οι αθλητικές ομάδες κ.ο.κ. στο 

περιβάλλον της νεολαίας. (Stern, 2000- Hadjichambis & Hadjichambi, 2020)  

Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις 

Περιβαλλοντικός πολίτης θα είναι εκείνος που, έχοντας συνείδηση και γνώση για το φυσικό 

περιβάλλον, θα τείνει όχι μόνο να αλλάξει τη συμπεριφορά και τις στάσεις του για τη διατήρησή 

του, αλλά και να συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες τόσο στο δημόσιο όσο και στο ιδιωτικό 

πλαίσιο. Όπως σημειώθηκε προηγουμένως, ο περιβαλλοντικός πολίτης είναι μια ευρύτερη 

έννοια που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, γνώσεων, στάσεων, αξιών και 

πεποιθήσεων που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, 

καθώς και τις απαραίτητες ικανότητες για την εμπλοκή των πολιτών και την ενεργό συμμετοχή 

τους στη κοινωνία (Hadjichambis & Paraskeva-Hadjichambi, 2020).  

Ο περιβαλλοντικός ακτιβισμός δεν αποκλείει αμοιβαία την περιβαλλοντική ιδιότητα του πολίτη, 

αλλά αποτελεί σημαντική πτυχή και μπορεί να θεωρηθεί μαθησιακό αποτέλεσμα της 

τελευταίας, η οποία προάγει την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή στην επίλυση των κοινωνικών 
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και περιβαλλοντικών προβλημάτων, αντί να ενσαρκώνει απλώς έναν ρόλο θεατή που βασίζεται 

στη γνώμη των ειδικών (Monte & Reis, 2021- Reis, 2020). 

Οι Hawthorne και Alabaster (1999) επεξεργάστηκαν και δοκίμασαν ένα μοντέλο περιβαλλοντικής 

ιδιότητας του πολίτη που βασίζεται στις αλληλεπιδράσεις διαφόρων συνιστωσών, οι οποίες 

περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές πληροφορίες, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, 

περιβαλλοντική ανησυχία, στάσεις και πεποιθήσεις, εκπαίδευση και κατάρτιση, γνώσεις, 

δεξιότητες, περιβαλλοντικό αλφαβητισμό και υπεύθυνη συμπεριφορά. Αφού εξέτασαν το 

μοντέλο, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η περιβαλλοντική ιδιότητα του πολίτη δεν προάγεται 

μόνο από τα εκπαιδευτικά προγράμματα από μόνα τους, αλλά από διάφορους άλλους 

παράγοντες που αλληλοεπιδρούν με την εκπαίδευση. 

Στον τομέα της εκπαίδευσης του πολίτη, αναγνωρίζεται ότι η απλή εκμάθηση των πολιτικών 

διαδικασιών από μόνη της δεν αρκεί για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων 

μαθητών ως πολίτες στην κοινωνία. Στην πραγματικότητα, αυτές οι αξίες και συμπεριφορές 

προωθούνται και διεγείρονται στους νέους κυρίως σε μη τυπικούς και άτυπους χώρους 

εκπαίδευσης, παρόλο που αναγνωρίζεται ευρέως το μετασχηματιστικό δυναμικό που μπορούν 

να παρέχουν οι χώροι τυπικής εκπαίδευσης για την εκπαίδευση του πολίτη, 

συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής διάστασης (Dobson, 2007; Hadjichambis & 

Paraskeva-Hadjichambi, 2020). 

Ο Biesta (2011) σημειώνει ότι υπάρχει έλλειψη γνώσης σχετικά με το πώς οι νέοι μαθαίνουν 

πραγματικά για τη δημοκρατία, το ρόλο που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί στην εκπαίδευση 

του πολίτη και τους καταλληλότερους τύπους μαθησιακών πρακτικών και στρατηγικών 

προκειμένου να ενδυναμώσουν τους νέους να γίνουν κριτικοί, καινοτόμοι και δημοκρατικοί 

πολίτες. Στην ουσία, εξακολουθεί να υπάρχει κενό στην κατανόηση των γνώσεων που 

μεταδίδουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με την εμπλοκή των πολιτών και του τι πραγματικά 

μαθαίνουν οι μαθητές. Έτσι, είναι σημαντικό να μην επικεντρωθούμε μόνο στη μετάδοση των 
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θεωρητικών πτυχών της δημοκρατικής δέσμευσης, αλλά να ενθαρρύνουμε επίσης τη συμμετοχή 

και τη μετασχηματιστική μάθηση μεταξύ των μαθητών, ώστε να διαμορφώσουν στην 

πραγματικότητα την ταυτότητά τους σε κριτικούς και συμμετοχικούς πολίτες, κατανοώντας 

παράλληλα ότι οι ενέργειές τους, ατομικές και συλλογικές, έχουν θετικό αντίκτυπο στην 

κοινωνία (Hart & Nolan, 1999- Kowasch et al., 2021- Wallis & Loy, 2021).  

Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της περιβαλλοντικής ιδιότητας του πολίτη και του 

ακτιβισμού των νέων, οι οποίες δεν προωθούνται πραγματικά σε περιβάλλοντα τάξης (Meerah 

et al., 2010). Οι Sleeter και Cornbleth (2011) επισημαίνουν την αναγκαιότητα της παροχής ενός 

χώρου ώστε οι μαθητές να αισθάνονται ότι έχουν δικαιώματα, ευθύνες και ικανότητες να 

συμμετέχουν σε σύνθετες διαδικασίες σκέψης, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων. 

Τα καλά σχεδιασμένα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών με στόχο 

την περιβαλλοντική πολιτότητα, εκτός από τον οικολογικό γραμματισμό, πρέπει να 

περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που εμπλέκουν τους εκπαιδευτικούς στη 

διαδικασία επίλυσης ρεαλιστικών περιβαλλοντικών προβλημάτων (Short, 2009). Οι 

εκπαιδευτικοί, οι μέντορες και οι επιστήμονες πρέπει επίσης να προωθήσουν την 

περιβαλλοντική ιδιότητα του πολίτη και να συνεργαστούν αποτελεσματικότερα με άλλα μέρη 

της κοινωνίας για να τη μετατρέψουν σε μια πιο βιώσιμη κοινωνία μέσω της εκπαίδευσης (Parra 

et al., 2020).  

Σημαντικές προσπάθειες έχουν καταβληθεί στην έρευνα για την εκπαίδευση στην 

περιβαλλοντική ιδιότητα του πολίτη και στην πρόοδο της ενσωμάτωσης παιδαγωγικών 

προσεγγίσεων και πλαισίων σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών. Σύμφωνα με τον Dobson 

(2007), ένα πρόγραμμα σπουδών για την περιβαλλοντική ιθαγένεια στην τάξη θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τα εξής 3 βασικά στοιχεία: 

• Έμφαση στη σημασία των δικαιωμάτων – η αναγνώριση των δικαιωμάτων είναι 

απαραίτητη σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών, 



 

 

 

 

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents 
which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein.” Project No: 2020-1-PL01-KA201-081957 

• Δικαιοσύνη – ως ουσιώδες στοιχείο της περιβαλλοντικής ιδιότητας του πολίτη σε όλες 

τις μορφές της, ρίχνοντας φως στα καθήκοντα και τις ευθύνες όχι μόνο για τις μελλοντικές 

γενιές, αλλά και σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές και τα είδη,  

• Βιώσιμη ανάπτυξη – όχι ως μια ευρεία και γενική έννοια, αλλά ως μια συγκεκριμένη 

δράση στην κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική διάσταση, που ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες κάθε πολίτη και κάθε μορφής ζωής στον πλανήτη μας. 

Προσφέροντας μια διαφορετική προσέγγιση, οι Berkowitz et al. (2005) πρότειναν ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο για την εκπαίδευση του περιβαλλοντικού πολίτη, το οποίο θα πρέπει να 

περιλαμβάνει πέντε αλληλοεπικαλυπτόμενα στοιχεία: 

• Οικολογικός γραμματισμός: χρήση της οικολογικής σκέψης για την κατανόηση βασικών 

οικολογικών συστημάτων, ενώ παράλληλα κατανόηση της φύσης της οικολογικής 

επιστήμης και τη σχέση της με την κοινωνία, 

• Πολιτικός γραμματισμός: ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης για να αντιλαμβάνονται 

και να κατανοούν βασικά κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και πολιτικά συστήματα, 

• Συνειδητοποίηση αξιών: επίγνωση των προσωπικών αξιών σε σχέση με τις 

περιβαλλοντικές αξίες και να είναι σε θέση να τις συνδέει με τη γνώση και την πρακτική 

σοφία για να λαμβάνει αποφάσεις και να ενεργεί, 

• Αυτο-αποτελεσματικότητα: να έχει την ικανότητα να μαθαίνει και να αναπτύσσει 

προσωπικές αξίες που ευθυγραμμίζονται με τις περιβαλλοντικές αξίες και ενδιαφέροντα, 

• Πρακτική σοφία: εφαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων για τη λήψη αποφάσεων 

και μέτρων για το περιβάλλον. 

Παιδαγωγικά, ο συγγραφέας τονίζει ότι οι προσεγγίσεις θα πρέπει να επιτρέπουν στους μαθητές 

όχι μόνο να σκέφτονται για το περιβάλλον, αλλά και να πράττουν γι' αυτό. Η εμπλοκή των 

μαθητών σε αυθεντικά αμφιλεγόμενα περιβαλλοντικά κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα που 

χρειάζονται λύση θα μπορούσε να έχει μεγάλη σημασία. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση που 
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επικεντρώνεται στην αυθεντική έρευνα και δράση, καθώς και στην εμπλοκή και συμμετοχή των 

πολιτών είναι καταλληλότερη για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ιδιότητας του πολίτη που 

απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της αειφορίας. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο ακτιβισμός δεν αποκλείει αμοιβαία την περιβαλλοντική 

ιδιότητα του πολίτη, αλλά αποτελεί σημαντικό μέρος της. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο 

ακτιβισμός απευθύνεται σε ένα πιο συναισθηματικό επίπεδο των ανθρώπων και η πρόκληση 

παραμένει στην αντιμετώπισή του σε πλαίσια τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Οι Stevenson 

(2016) και Peterson (2018) αναφέρουν ότι η οικοδόμηση κοινοτήτων νέων που 

δεσμεύονται/αποφασίζουν να προωθήσουν την ατομική και συλλογική ευημερία και να 

αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές αδικίες, μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας σταδιακής προσέγγισης 

με βάση τα ακόλουθα: 

• Εγγύτητα – Η προσέγγιση των προβλημάτων από κοντά μπορεί να καλλιεργήσει την 

αίσθηση της φροντίδας και της κατανόησης της πολυπλοκότητας και του πλαισίου τους. 

Αυτό είναι σημαντικό για την κατανόηση των αποχρώσεων και του επείγοντος χαρακτήρα 

μέσω της επαφής με πραγματικές εμπειρίες, καθώς και ενίσχυση στης ενσυναίσθηση της 

κατάστασης, προωθώντας τη δράση.  

• Μετατόπιση της αφήγησης – Η κατανόηση και η φροντίδα για ένα σύνθετο πρόβλημα 

και για όσους επηρεάζονται από αυτό μπορεί να επιφέρει νέες προοπτικές που 

συμβάλλουν σε μια εσωτερική αλλαγή της αφήγησης που έχουν για το πρόβλημα και να 

ενισχύσουν την αίσθηση της δράσης για την αλλαγή της αφήγησης μέσω της 

αμφισβήτησης των κυρίαρχων δομών και της διατάραξης των συστημάτων που 

βρίσκονται στη ρίζα του προβλήματος. 

• Βγαίνοντας από τη ζώνη ένεσης – Αλλαγή της αφήγησης σημαίνει να αμφισβητήσουμε 

τις δικές μας πεποιθήσεις, τις υποθέσεις και τον ρόλο που διαδραματίζουμε στην 

προώθηση αυτών των προβλημάτων στην κοινωνία. Αυτό επιφέρει μια διαδικασία 

γνωστικής ασυμφωνίας και συναισθηματικών αντιδράσεων, η οποία μπορεί να 
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προκαλέσει μια συναισθηματική αντίδραση στους μαθητές και μια αίσθηση 

ενδιαφέροντος για τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. 

• Καλλιεργώντας την ελπίδα – Η κοινωνική αλλαγή δεν προκύπτει μόνο από την εγγύτητα 

και την εμβάθυνση της κριτικής συνείδησης, αλλά και από μια βαθιά αίσθηση του 

σκοπού και της ελπίδας που φέρνει η σύνδεση με άλλους γύρω από κοινές βιωμένες 

εμπειρίες, κοινά οράματα και αφηγήσεις, καθώς και στρατηγικές για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων μέσω συλλογικής δράσης. 

Παιδαγωγικό τοπίο της Περιβαλλοντικής Ιδιότητας του Πολίτη 

Πρόσφατα, οι Hadjichambis και Paraskeva-Hadjichambi (2020) έθεσαν το τοπίο των 

παιδαγωγικών προσεγγίσεων και μεθοδολογιών για την περιβαλλοντική ιδιότητα του πολίτη, οι 

οποίες περιλαμβάνουν: 

• Μάθηση με βάση τον τόπο – Η προσέγγιση αυτή αποτελεί μια ευκαιρία για ουσιαστικό 

αντίκτυπο και θετικές αλλαγές στις τοπικές κοινότητες, κάνοντας τους μαθητές να 

ασχοληθούν και να εργαστούν για την επίλυση τοπικών περιβαλλοντικών ζητημάτων. 

Ενισχύει την εμπλοκή των μαθητών φέρνοντάς τους κοντά στα προβλήματα, αφήνοντάς 

τους με μεγαλύτερη αίσθηση των δυνατοτήτων τους και του νοήματος των ατομικών και 

συλλογικών τους δράσεων.  

• Μάθηση με βάση το πρόβλημα – Πρόκειται για μια κονστρουκτιβιστική προσέγγιση που 

προωθεί την ενεργητική μάθηση μέσω της εμπειρίας, κατά την οποία οι μαθητές 

επικεντρώνονται σε αυθεντικά προβλήματα της πραγματικής ζωής και εργάζονται από 

κοινού για την επίλυσή τους. Ενισχύει την κριτική σκέψη, την επικοινωνία και τις 

ικανότητες ομαδικής εργασίας μεταξύ των μαθητών (Ferreira & Trudel, 2012). 

• Εκπαίδευση στην οικολογία των πολιτών – Επικεντρώνεται σε πρακτικές διαχείρισης 

των φυσικών και ανθρωπογενών περιβαλλόντων. Οι προσεγγίσεις αυτές δημιουργούν 

πραγματικές συνθήκες για τη διαχείριση των πόρων, επιτρέποντας τη βιωματική και 
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συμμετοχική μάθηση, ενώ παράλληλα ενισχύουν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές 

βελτιώσεις. 

• Παιδαγωγική της οικολογικής δικαιοσύνης – Περιλαμβάνει δραστηριότητες εκτός του 

περιβάλλοντος της τάξης, στις οποίες οι μαθητές μπορούν να συναντήσουν διαφορετικές 

γνώσεις και πολιτισμούς (π.χ. αυτόχθονες πολιτισμοί), γεφυρώνοντας τη δυτική 

επιστημονική γνώση με την παραδοσιακή οικολογική γνώση. Η προσέγγιση αυτή 

προσθέτει μια πρόσθετη εστίαση στην κοινωνική δικαιοσύνη και στην ενίσχυση της 

σχέσης μας με τη φύση.  

• Εκμάθηση ικανοτήτων δράσης – Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στην εμπλοκή των νέων 

στο σχεδιασμό και τη δράση για περιβαλλοντικά ζητήματα, εμπλέκοντάς τους σε κοινές 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων με ενήλικες ή άλλους νέους. Αντί να επικεντρώνεται μόνο 

στην αλλαγή συγκεκριμένων συμπεριφορών, εμπλέκει τους νέους μαθητές και τους 

ενήλικες στο σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την υλοποίηση έργων που είτε ξεκινούν από 

ενήλικες είτε από νέους. 

• Εκμάθηση μέσω παροχής κοινοτικών υπηρεσιών – Προσφέρει την ευκαιρία στους 

φοιτητές να συνεργαστούν με οργανώσεις της τοπικής κοινότητας, προωθώντας δίκτυα 

συνεργασίας μεταξύ των μελών της τοπικής κοινότητας και των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων.  

• Συμμετοχική έρευνα δράσης – Η προσέγγιση αυτή δίνει έμφαση στη συμμετοχή και τη 

δράση όχι μόνο των μαθητών αλλά και των υπόλοιπων μελών της κοινότητας στην  

ερευνητική διαδικασία. Βασίζεται σε συνεργατικές μεθόδους μέσω των οποίων επιδιώκει 

να κατανοήσει τον κόσμο προσπαθώντας να επιφέρει κοινωνική αλλαγή.  

• Κοινωνικο-επιστημονική μάθηση με βάση τη διερεύνηση – Η προσέγγιση αυτή συνδέει 

τη διερευνητική μάθηση σε κοινωνικοεπιστημονικά θέματα με την εκπαίδευση του 

πολίτη. Μπορεί να συνοψιστεί σε τρία βήματα: Ρωτήστε, Μάθετε και Δράστε. Το πρώτο 

περιλαμβάνει την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με τα ζητήματα, ακολουθούμενο από 

τη ενσωμάτωση της κοινωνικής και επιστημονικής έρευνας για τη διερεύνηση των 
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ερωτημάτων που τέθηκαν, και τέλος τη διατύπωση λύσεων για την πραγματοποίηση 

αλλαγών (Gericke et al., 2020).  

Επιπλέον, οι Hadjichambis και Paraskeva-Hadjichambi (2020) υπογράμμισαν τη σημασία και τη 

συμβολή που μπορούν να έχουν οι παραπάνω προσεγγίσεις στην εκπαίδευση περιβαλλοντικής 

ιδιότητας του πολίτη, αλλά αναγνωρίζει ότι πρόκειται απλώς για ορισμένες πιθανές οδούς για 

την επίτευξη των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.  Πρόσφατα, οι Monte και Reis, 

2021 επινόησαν ένα πρωτότυπο παιδαγωγικό μοντέλο για την εκπαίδευση στην περιβαλλοντική 

ιδιότητα του πολίτη που προορίζεται ειδικά για μαθητές δημοτικού σχολείου, αλλά 

αναμφισβήτητα δεν περιορίζεται σε αυτό μόνο το επίπεδο. Το μοντέλο θεωρεί ότι πρέπει να 

υιοθετηθούν οι ακόλουθες μεθοδολογίες:  

• Εκμάθηση λύσεων με βάση τη φύση – Η προσέγγιση αυτή προβλέπει ότι οι μαθητές 

εργάζονται και καινοτομούν έχοντας ως βάση λύσεις που προσφέρει η ίδια η φύση για 

την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Προωθεί τα συναισθήματα των 

μαθητών προς την κατανόηση της φύσης και τη σύνδεσή τους με αυτήν, οδηγώντας στην 

απόκτηση περιβαλλοντικών γνώσεων. 

• Υπαίθρια μάθηση – Η ενεργητική μάθηση στην ύπαιθρο προάγει την απόκτηση γνώσεων 

με κίνητρο τη φυσική περιέργεια των μαθητών για ό,τι συναντούν και εξερευνούν. Θα 

μπορούσε να είναι μια συμπληρωματική προσέγγιση για τη μάθηση με βάση τη φύση. 

• Κοινωνικο-συναισθηματική μάθηση – Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας επιδιώκεται οι 

μαθητές να αποκτήσουν αυτογνωσία, αυτοδιαχείριση, κοινωνική ευαισθητοποίηση, 

αλληλοβοήθεια και ικανότητες υπεύθυνης λήψης αποφάσεων. Συμβάλλει ώστε οι 

μαθητές να αναπτύσσουν την ταυτότητά τους, να κατανοούν και να διαχειρίζονται τα 

συναισθήματά τους, να δημιουργούν μόνιμες και ουσιαστικές σχέσεις και να 

καλλιεργούν την ενσυναίσθηση, καθώς και να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις. 

• Μάθηση κριτικής διερεύνησης – Πρόκειται για μια εποικοδομητική προσέγγιση κατά την 

οποία οι μαθητές αμφισβητούν τις πεποιθήσεις και τις παραδοχές τους γύρω από ένα 
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συγκεκριμένο θέμα, ενισχύοντας την κριτική τους σκέψη και την ανάπτυξη 

επιστημονικών και τεχνολογικών ικανοτήτων. 

• Στοχαστική μάθηση – Περιλαμβάνει πρακτικές συνειδητοποίησης του εαυτού μας, των 

άλλων και των γύρω χώρων (πρακτικές γιόγκα ή ενσυνειδητότητας, για παράδειγμα), 

καθώς και στενή παρατήρηση των φαινομένων για την ανάπτυξη της προσοχής, της 

συμπόνιας και της ενσυναίσθησης, ενώ παράλληλα προάγει τη δημιουργικότητα και τα 

κίνητρα μάθησης. 

• Συνεργατική μάθηση – Η προσέγγιση αυτή ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών 

και τους ενθαρρύνει να αποκτήσουν ενεργό φωνή και να επικοινωνούν τις ιδέες τους 

μέσω του διαλόγου, σε ένα συλλογικό χώρο, ενώ παράλληλα συγκεντρώνουν 

διαφορετικές οπτικές γωνίες για την εύρεση λύσεων.  

• Μάθηση προσανατολισμένη στην κοινότητα – Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η 

προσέγγιση αυτή συνδυάζει την κοινωνική υπηρεσία με σκοπό να προσφέρει στους 

μαθητές την ευκαιρία να συνεισφέρουν στις τοπικές τους κοινότητες και να ενεργούν ως 

υπεύθυνοι πολίτες. 

• Μάθηση με βάση το παιχνίδι – Χρησιμοποιώντας αυτή την προσέγγιση, οι μαθητές 

μπορούν να εξερευνήσουν ένα περιβαλλοντικό ζήτημα με έναν διασκεδαστικό τρόπο 

μέσω του παιχνιδιού, ο οποίος διεγείρει τη δημιουργικότητα και την κριτική τους σκέψη, 

ενώ παράλληλα διερευνά τις πιθανές λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. 

Οι συγγραφείς επινόησαν διάφορα στάδια που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή 

του πρωτότυπου εκπαιδευτικού μοντέλου τους. Τα στάδια αυτά είναι: εξερεύνηση του 

περιβάλλοντος - αμφισβήτηση των προβλημάτων - αναζήτηση περιεχομένου - εξήγηση των 

γεγονότων και δόμηση των ιδεών - πρόταση λύσεων - επεξεργασία και επικοινωνία των δράσεων 

- και τέλος αξιολόγηση και προβληματισμός.   
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Διάγραμμα 2. Πρωτότυπος σχεδιασμός ενός παιδαγωγικού μοντέλου για την Εκπαίδευση για την Περιβαλλοντική 
Ιδιότητα του Πολίτη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ανακτήθηκε από Hadjichambis & Paraskeva-Hadjichambi 

(2020)) 

Η εφαρμογή αυτών των μεθοδολογιών με γνώμονα το μοντέλο που προτείνουν οι συγγραφείς 

μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη σχετικών μαθησιακών αποτελεσμάτων για την εκπαίδευση 

της περιβαλλοντικής ιδιότητας του πολίτη στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Αντλώντας από τις δυνατότητες ορισμένων από τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που 

παρουσιάστηκαν προηγουμένως και την επιθυμία να προχωρήσουμε στη συλλογική 

οικοδόμηση μιας καλύτερης κατανόησης των διαδικασιών περιβαλλοντικής μάθησης, με στόχο 

την κοινωνικο-οικολογική αλλαγή, οι Hadjichambis & Paraskeva-Hadjichambi, 2020 προτείνουν 

την Παιδαγωγική Προσέγγιση της Εκπαίδευσης για την Περιβαλλοντική Ιδιότητα του Πολίτη με 

στόχο την προώθηση του Μοντέλου Εκπαίδευσης για την Περιβαλλοντική Ιδιότητα του Πολίτη 

(Environmental Citizenship Model - EEC). 

Το μοντέλο της EEC θεωρεί ότι η συλλογική και η ατομική σφαίρα εφαρμόζονται σε δύο 

διαφορετικές σφαίρες, τη δημόσια και την ιδιωτική σφαίρα, σε τρεις πιθανές κλίμακες, την 
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τοπική, την εθνική και την παγκόσμια. Οι διαστάσεις αυτές περιστρέφονται γύρω από στοιχεία 

προσωπικής ανάπτυξης ευθυγραμμισμένα με τις αξίες της περιβαλλοντικής ιδιότητας του πολίτη 

προς την κατεύθυνση της κοινωνικής αλλαγής.  Σε αυτά τα στοιχεία, περιλαμβάνονται διάφορα 

καθήκοντα, στόχοι και δραστηριότητες για την επίτευξη των επιδιωκόμενων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων για την περιβαλλοντική ιθαγένεια. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει 

λεπτομερώς πώς όλα αυτά τα στοιχεία συγκεντρώνονται στο μοντέλο με περισσότερες 

λεπτομέρειες: 

 

Διάγραμμα 3. Μοντέλο Εκπαίδευσης για την Περιβαλλοντική Ιδιότητα του Πολίτη 

(ανακτήθηκε από Hadjichambis & Paraskeva-Hadjichambi (2020)) 

Η παιδαγωγική προσέγγιση της Εκπαίδευσης για την Περιβαλλοντική Ιδιότητα του Πολίτη 

περιλαμβάνει έξι μη γραμμικά στάδια:  

Έρευνα, Σχεδιασμό δράσεων, Κριτική και ενεργό εμπλοκή και συμμετοχή των πολιτών, 

Δικτύωση και ανταλλαγή σε κλίμακες (τοπική, εθνική, παγκόσμια), Διατήρηση της 

περιβαλλοντικής και κοινωνικής αλλαγής και τέλος Αξιολόγηση και Αναστοχασμό. 
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Το σημείο εκκίνησης αυτής της παιδαγωγικής προσέγγισης μπορεί να είναι ένα τοπικό 

περιβαλλοντικό πρόβλημα με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών, ώστε να καλλιεργηθεί το 

αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική τους κοινότητα, ή ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό 

πρόβλημα, ώστε να καλλιεργηθεί το αίσθημα της δράσης ως φορείς αλλαγής στον κόσμο.  

Έρευνα – Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές πραγματοποιούν συλλογή δεδομένων και ανάλυση του 

περιβαλλοντικού προβλήματος που μελετούν, προκειμένου να διερευνήσουν περαιτέρω το 

ζήτημα και να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις διαρθρωτικές αιτίες του εν λόγω 

προβλήματος. Είναι σημαντικό σε αυτό το στάδιο να εξεταστούν οι διαγενεακές και 

ενδογενεακές αδικίες που το περιβάλλουν (για παράδειγμα, η παραβίαση των περιβαλλοντικών 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που θέτουν σε κίνδυνο τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές), 

καθώς και η αποσαφήνιση των αξιών του προβλήματος, για παράδειγμα οι αξίες και οι διαθέσεις 

των γύρω ενδιαφερομένων για το ζήτημα. Και τέλος, οι υπαίθριες δραστηριότητες μπορούν να  

συμβάλουν στο να αποκτήσουν πρακτική γνώση οι μαθητές σχετικά με το πρόβλημα. 

Σχεδιασμός δράσεων – Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές σχεδιάζουν ατομικές και συλλογικές 

δράσεις που θα αναλάβουν σε ιδιωτικό και δημόσιο πλαίσιο. Περιλαμβάνει τον εντοπισμό των 

σχετικών ενδιαφερομένων μερών και τη χαρτογράφηση των διαφορετικών στάσεων γύρω από 

το περιβαλλοντικό πρόβλημα και των αλληλένδετων και πολύπλοκων σχέσεων μεταξύ τους. 

Εξετάζοντας τα θετικά και αρνητικά επιχειρήματα από κάθε πλευρά, οι μαθητές μπορούν να 

επινοήσουν εναλλακτικές λύσεις για το πρόβλημα, και από αυτό μπορούν να διερευνήσουν τη 

δομική αντίσταση που μπορεί να αντιμετωπίσει οι εν λόγω λύσεις που έχουν σκεφτεί. Τέλος, 

είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί μια εκτίμηση κινδύνου σχετικά με τις δράσεις που θα 

πραγματοποιηθούν, όπως η αντίδραση ή/και η αντιπαράθεση της κοινότητας ή οποιουδήποτε 

άλλου εμπλεκόμενου με τις δραστηριότητες. 

Συμμετοχή στην κοινωνία – Η λήψη αποφάσεων είναι μια από τις ζωτικές πτυχές αυτού του 

βήματος, στο οποίο οι μαθητές πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις, έχοντας ταυτόχρονα επίγνωση 

των εναλλακτικών λύσεων. Μπορούν επίσης να εξερευνήσουν τα περιβαλλοντικά δικαιώματα 
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και υποχρεώσεις, γύρω από τη σημασία της πρόσβασης στη δημόσια πληροφόρηση, τη σημασία 

των επίσημων και νομικών διαδικασιών για τις περιβαλλοντικές αξιολογήσεις, καθώς και τη 

διαφάνεια των εν λόγω διαδικασιών, δίνοντας έμφαση σε διαδικασίες συμμετοχής του κοινού 

και διαβούλευσης. Η διεξαγωγή και η οργάνωση δράσεων στην κοινότητα μπορεί να προωθήσει 

την πολιτική συμμετοχή των μαθητών, όπως η οργάνωση εκστρατειών και συλλογής υπογραφών 

ή ακόμη και η εθελοντική εργασία, η διοργάνωση δημόσιων συζητήσεων για το εκάστοτε θέμα 

και η προώθηση του μαθητικού ακτιβισμού.  

Δικτύωση και συμμετοχή σε κλίμακες – Σε αυτό το στάδιο, οι μαθητές μπορούν να 

συμμετάσχουν σε δίκτυα σε διάφορες περιφερειακές κλίμακες, από τοπικά δίκτυα επιστημόνων, 

εθελοντών, πολιτικών κ.ο.κ., καθώς και στις δικές τους τοπικές κοινότητες. Μπορούν επίσης να 

εμπλακούν σε εθνικό επίπεδο, συνδεόμενοι με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων, όπως 

για παράδειγμα περιβαλλοντικές ΜΚΟ. Τα παγκόσμια δίκτυα είναι επίσης σημαντικά, ιδίως τα 

σημερινά παγκόσμια κινήματα που οργανώνονται από μαθητές με συγκεντρώσεις για το κλίμα, 

τα οποία περιλαμβάνουν τοπικές ομάδες για τη διάδοση του κινήματος και τη συγκέντρωση 

δυναμικής.  

Διατήρηση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής αλλαγής – Σε αυτό το συγκεκριμένο στάδιο, οι 

μαθητές μπορούν να υποστηρίξουν και να βελτιώσουν κάποιες από τις προηγούμενες δράσεις 

για να διασφαλίσουν ότι οι επιπτώσεις θα είναι διαρκείς, αλλά και να αναγνωρίσουν και να 

επιβραβεύσουν όσους συμμετείχαν στις δράσεις. Για το σκοπό αυτό, μπορούν ακόμη και να 

ενσωματώσουν νέες δράσεις για την αντιμετώπιση των αιτιών του περιβαλλοντικού 

προβλήματος. Τέλος, οι μαθητές μπορούν να ενημερώσουν και να διαδώσουν αυτές τις δράσεις 

στο ευρύτερο κοινό. 

Αξιολόγηση & Αναστοχασμός – Σε αυτό το στάδιο, οι μαθητές μπορούν να ελέγξουν και να 

μετρήσουν τα επιτεύγματά τους και να προβληματιστούν σχετικά με τις γνώσεις που απέκτησαν 

και την αλλαγή συμπεριφοράς που υιοθέτησαν. Μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην 

αποτελεσματικότητα των παιδαγωγικών προσεγγίσεων που εφαρμόστηκαν για την εκπαίδευση 
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για την περιβαλλοντική ιδιότητα του πολίτη και να εστιάσουν στις θετικές και αρνητικές πτυχές 

και να προβληματιστούν σχετικά με τα διδάγματα που έλαβαν. 

 

Διάγραμμα 4. Παιδαγωγική προσέγγιση της Εκπαίδευσης για την Περιβαλλοντική Ιδιότητα του Πολίτη 

(ανακτήθηκε από Hadjichambis & Paraskeva-Hadjichambi, 2020) 

Το Διάγραμμα 4 απεικονίζει την παιδαγωγική προσέγγιση για την περιβαλλοντική ιδιότητα του 

πολίτη, ενώ δεν υπάρχει συγκεκριμένο σημείο εισόδου ή σειρά σε κάθε βήμα, οπότε εναπόκειται 

στους εκπαιδευτικούς να καθορίσουν το πρώτο βήμα που θα κάνουν.  

Συμπερασματικά, η κλιματική κρίση αποτελεί μια άνευ προηγουμένου πρόκληση για τον 

πλανήτη μας όχι μόνο σε περιβαλλοντικό επίπεδο, αλλά και σε κοινωνικό, πολιτιστικό και 

οικονομικό. Η καλλιέργεια αξιών και συμπεριφορών περιβαλλοντικής ιδιότητας του πολίτη στη 

νεολαία είναι κρίσιμης σημασίας ώστε αυτή η γενιά να σκέφτεται και να δρα σε ατομικό και 

συλλογικό επίπεδο προς ένα δίκαιο και βιώσιμο μέλλον.  
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Γιατί ο περιβαλλοντικός ακτιβισμός μπορεί να κάνει τη διαφορά; 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ο περιβαλλοντικός/η ακτιβιστής/στρια είναι κάποιος/α που 

ασχολείται με ένα εύρος προ-κοινωνικών συμπεριφορών με στόχο καθορισμένα περιβαλλοντικά 

ζητήματα, που βασίζονται στη σφαίρα της πολιτικής και λαμβάνουν χώρα είτε σε ατομικό είτε 

σε συλλογικό επίπεδο. Και όπως αναφέρεται (Monte & Reis, 2021; Reis, 2020), ο 

περιβαλλοντικός ακτιβισμός καλλιεργεί την ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή σε κοινωνικά 

θέματα, ενώ δεν περιλαμβάνει την απλή παρατήρηση από απόσταση. Ως εκ τούτου, μπορούμε 

να ισχυριστούμε ότι ο περιβαλλοντικός ακτιβισμός αποτελεί την κορύφωση μιας διαδικασίας 

περιβαλλοντικής ιδιότητας του πολίτη, ξεκινώντας από την ενημέρωση σχετικά με τα θέματα, 

την προσαρμογή και τον ενστερνισμός νέων αξιών και συμπεριφορών μέχρι τη δράση και 

εφαρμογή των αναφερόμενων αξιών και συμπεριφορών. 

Ουσιαστικά, η διαφορά που μπορεί να κάνει ο περιβαλλοντικός ακτιβισμός είναι η μετατροπή 

των ατόμων από παθητικούς θεατές σε άτομα που εμπλέκονται ενεργά σε κοινωνικά ή πιο 

συγκεκριμένα σε περιβαλλοντικά θέματα, ούτως ώστε να δημιουργήσουν κάποιας μορφής 

ουσιώδη αλλαγή στον κόσμο. Ταυτόχρονα, βρισκόμαστε σήμερα εν μέσω μιας ιστορικής 

περιβαλλοντικής κρίσης, της οποίας η πολυπλοκότητα της εξαπλώνεται σε τοπική και παγκόσμια 

κλίμακα και διαφορετικές γενιές. H απώλεια της βιοποικιλότητας, η κλιματική αλλαγή, η 

ρύπανση, η αύξηση της οξύτητας των ωκεανών και η απερήμωση είναι μόνο μερικές από τις 

παγκόσμιες περιβαλλοντικές συνέπειες που αντιμετωπίζουμε σήμερα ως αποτέλεσμα του 

κοινωνικού και οικονομικού συστήματος, που μας έχει οδηγήσει στην υπέρβαση μερικών από 

των πλανητικών ορίων, τα οποία εξασφαλίζουν μία λειτουργική διαβίωση για την ανθρωπότητα 

(Rockström et al., 2009). Σε αυτή την πρόκληση προστίθεται και ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο 

εκδηλώνεται η περιβαλλοντική κρίση σε τοπικό χώρα, η οποία διαφέρει από μέρος σε μέρος.  

Επιπρόσθετα από τις προαναφερόμενες περιβαλλοντικές προκλήσεις, σίγουρα θα 

αντιμετωπίζουμε ακόμη πιο έντοντα προβλήματα και στο μέλλον, αφού αναμένεται να αυξηθεί 
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η έλλειψη του νερού, η εκτενής ατμοσφαιρική ρύπανση και οι ανησυχίες σχετικά με το θέμα 

περιβαλλοντικής υγείας, και αναμένεται επίσης να δημιουργηθούν νέες προκλήσεις πιθανόν 

λόγω των νέων τεχνολογιών και των βιομηχανικών εξελίξεων. Το κύριο μήνυμα είναι ότι οι 

προσεχείς δεκαετίες θα παρουσιάσουν μια σημαντική πρόκληση όσων αφορά κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά θέματα και το κόστος της αδράνειας θα επηρεάσει σημαντικά τα φυσικά 

συστήματα μέσα στις επόμενες δεκαετίες (OECD, 2012). 

Η πρόκληση που παρουσιάζεται είναι η επείγουσας σημασίας αναθεώρηση του τρόπου με τον 

οποίο ως κοινωνία, ζούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε τους πόρους του πλανήτη, και 

θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις σημερινές και μελλοντικές γενιές. Με τους πόρους του 

πλανήτη να εξαντλούνται όλο και περισσότερο και με την άνιση κατανομή και πρόσβαση σε 

αυτούς να κυριαρχεί όλο και περισσότερο, η σημασία των κοινωνικών κινημάτων μεγαλώνει όλο 

και περισσότερο. Οι άνθρωποι απογοητεύονται όλο και περισσότερο και οι επηρεαζόμενοι 

πληθυσμοί από την αδράνεια τώρα μαζεύονται και οργανώνονται για να αναλάβουν δράση και 

να ζητήσουν δικαιοσύνη και ισότητα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις κοινωνικές 

προκλήσεις.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νεαρότερες γενιές είναι μια από τις ομάδες πληθυσμού 

που επηρεάζονται περισσότερο, η προσοχή στρέφεται σε αυτές τις γενιές και στη σημασία της 

ανάπτυξης συμπεριφορών και πεποιθήσεων όσον αφορά περιβαλλοντικά θέματα και την 

παροχή εργαλείων και μέσων δράσης, ιδιαίτερα για νεαρούς/ες μαθητές/τριες. Σε αυτό το 

σημείο επικεντρώνεται η σημασία και η ανάγκη καλλιέργειας της περιβαλλοντικής ιδιότητας του 

πολίτη στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της εκπαίδευσης για 

τη μεταμόρφωση των νεαρών μαθητών/τριών σε περιβαλλοντικούς πολίτες, είναι πολύ 

σημαντική ούτως ώστε να τους/τις μετατρέψει σε περιβαλλοντικούς/ες ακτιβιστές/στριες και να 

συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους ως “Πολίτες Του Μέλλοντος” για μια ίση και βιώσιμη κοινωνία. 

Η παροχή εργαλείων και μέσων ενδυνάμωσης τους ούτως ώστε να ξεπεράσουν εμπόδια για 

κοινωνική συμμετοχή και πολιτική δράση είναι επείγουσας σημασίας  για την ανάληψη δράσης 

και αντιμετώπισης των παγκόσμιων προβλημάτων και την ισχύ των συλλογικών κοινωνικών 

κινημάτων με σκοπό τη δημιουργία των απαραίτητων αλλαγών.  
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Αληθινές Ιστορίες Περιβαλλοντικού Ακτιβισμού 

Σύμφωνα με το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environment 

Programme - UNEP): “Ο πλανήτης αποτελεί το σπίτι 1.8 δισεκατομμυρίου νεαρών ατόμων 

ηλικίας 10-24 ετών, η μεγαλύτερη γενιά νεολαίας στην ιστορία.  Τα νεαρά άτομα μαθαίνουν όλο 

και περισσότερο για τις προκλήσεις και τους κινδύνους που παρουσιάζονται εξαιτίας της 

κλιματικής αλλαγής και της αναγκαιότητας για επίτευξη βιωσιμότητας. Η απροσδόκητη 

κινητοποίηση των νεαρών ατόμων σε όλο τον πλανήτη επιδεικνύει την τεράστια δύναμη που 

κατέχουν για να αποδώσουν ευθύνες στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Το μήνυμα τους 

είναι ξεκάθαρο: η παλαιότερη γενιά έχει αποτύχει και η νεαρότερη γενιά θα πληρώσει το τίμημα 

με το ίδιο τους το μέλλον. Τα νεαρά άτομα δεν είναι μόνο θύματα της κλιματικής αλλαγής αλλά 

η συνεισφορά τους στην κλιματική δράση μπορεί να αποβεί πολύτιμη. Αποτελούν παράγοντες 

της αλλαγής, ενώ θα είναι οι μελλοντικοί επιχειρηματίες και καινοτόμοι. Ανεξάρτητα του αν είναι 

μέσω εκπαίδευσης, επιστήμης ή τεχνολογίας, τα νεαρά άτομα αυξάνουν τις προσπάθειες τους 

και χρησιμοποιούν τις δεξιότητές τους για να επιταχύνουν την κλιματική δράση”  (UN, n.d.).  

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, θα εξερευνήσουμε παραδείγματα νεαρών ατόμων που έχουν 

αναλάβει δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή και προσπάθησαν να κάνουν τις φωνές τους να 

ακουστούν.  

Διεθνείς ημέρες 

Το πρώτο είναι το παράδειγμα των διεθνών ημερών, οι οποίες αποτελούν ένα ισχυρό 

προωθητικό εργαλείο. Μέσω της δημιουργίας σχετικών εκδηλώσεων, οι διεθνείς ημέρες 

αυξάνουν τη γνώση και δράσεις για περιβαλλοντικά ζητήματα. Κάθε διεθνής ημέρα προσφέρει 

σε πολλούς οργανισμούς την ευκαιρία να οργανώσουν δραστηριότητες σχετικά με το θέμα της 

ημέρας.  Οι οργανισμοί και συγκεκριμένα οι κυβερνήσεις, η κοινωνία των πολιτών, ο δημόσιος 

και ιδιωτικός τομέας, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και γενικά οι πολίτες μετατρέπουν μια διεθνή 

ημέρα σε αφετηρία για δραστηριότητες ενίσχυσης της ενημέρωσης του κοινού για το 
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συγκεκριμένο θέμα. Οι πιο δημοφιλείς διεθνείς μέρες που επικεντρώνονται στην κλιματική 

αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος τις οποίες εορτάζουν νεαρά άτομα σε όλο τον 

κόσμο είναι:  

• Ημέρα της Γης (Earth Day), 

• Παγκόσμια Ημέρα Καθαρισμού (Clean up the World) και  

• Ώρα της Γης (Earth Hour). 

Ημέρα της Γης 

Η Ημέρα της Γης, επίσης γνωστή ως Παγκόσμια Ημέρα της Γης ή Διεθνής Ημέρα της Γης, είναι η 

μεγαλύτερη μέρα οικολογίας στον κόσμο και εορτάζεται από το 1970. Το πρώτο άτομο που 

πρότεινε την ιδέα της Ημέρας της Γης ήταν ο John McConnell σε ένα συνέδριο της UNΕSCO για 

το περιβάλλον το 1969. Ο στόχος της Ημέρας της Γης είναι η προώθηση συμπεριφορών φιλικών 

προς το περιβάλλον στην κοινωνία και τη δημιουργία πνεύματος συν-υπευθυνότητας προς τη 

γη. Στις 22 Απριλίου, 1970, πραγματοποιήθηκε η πρώτη Ημέρα της Γης. Οργανώθηκαν μαζικές 

διαμαρτυρίες στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 20 εκατομμύρια Αμερικανοί. Το 1990, 

διοργανώθηκε η Μέρα της Γης στους εορτασμούς της οποίας συμμετείχαν πάνω από 200 

εκατομμύρια ανθρώπους από 141 χώρες. Από τότε, η Ημέρα της Γης έχει μετατραπεί σε διεθνή 

εκδήλωση1. 

Η Ημέρα της Γης είναι η πιο πράσινη ημέρα στον κόσμο. Οι άνθρωποι συγκεντρώνονται τοπικά, 

περιφερειακά, διεθνώς και σε παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό να σώσουν τον πλανήτη2. Πολλοί 

περιβαλλοντικοί οργανισμοί, κοινότητες και εκπαιδευτικοί οργανισμοί οργανώνουν εκδηλώσεις 

 

1 Διαβάστε περισσότερα: The history about Earth Day, www.earthday.org/history/, (αποκτήθηκε πρόσβαση στις 
18.11.2021) 

2 Παρακολουθήστε: Apr 22: Earth Day, www.youtube.com/watch?v=11LsAZV-75Y&t=14s, (αποκτήθηκε πρόσβαση 

στις 18.11.2021) 

http://www.earthday.org/history/
http://www.youtube.com/watch?v=11LsAZV-75Y&t=14s
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και εξωτερικές δραστηριότητες εκείνη τη μέρα. Για παράδειγμα, το 2012, τη Μέρα της Γης στην 

Κίνα, περισσότεροι από 10 χιλιάδες άνθρωποι οδήγησαν ποδήλατα ούτως ώστε να μην 

σπαταλήσουν καύσιμα και να φροντίσουν το περιβάλλον (Dzień Ziemi, 2021).  Αυτή η μέρα 

εορτάζεται ιδιαίτερα στα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί ετοιμάζουν ειδικό υλικό σχετικό με αυτό το 

θέμα. Μερικά σχολεία οργανώνουν Ολυμπιάδες, διαγωνισμούς για την Ημέρα της Γης ή κάποιες 

τάξεις πηγαίνουν περίπατο με τον/την δάσκαλο/α τους. Μπορεί να είναι ένας ψυχαγωγικός 

περίπατος ή ένας περίπατος κατά τον οποίο  οι μαθητές, με σκοπό να δείξουν ότι νοιάζονται για 

τον πλανήτη, μαζεύουν σκουπίδια που μολύνουν περιοχές πρασίνου και φυτεύουν δέντρα. 

Επιπρόσθετα, πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις διοργανώνουν συνέδρια ή διαμαρτυρίες 

κατά τη διάρκεια των εορτασμών. Οι διοργανωτές της Ημέρας της Γης επιθυμούν να πείσουν 

όλους τους ανθρώπους για τη σημασία της φροντίδας του πλανήτη και θέλουν επίσης να 

επιδείξουν τον μεγάλο βαθμό των κυρίαρχων απειλών και πως η ρύπανση επηρεάζει την 

ευημερία του πλανήτη. 

Παγκόσμια Ημέρα Καθαρισμού  

Η Παγκόσμια Ημέρα Καθαρισμού είναι μια διεθνής εκστρατεία που λαμβάνει χώρα σε όλο τον 

πλανήτη κάθε τρίτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Αποτελείται από συλλογικούς 

καθαρισμούς σκουπιδιών. Ο σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας 

σχετικά με οικολογικά θέματα3. Ξεκίνησε στην Αυστραλία και ο αριθμός των συμμετεχόντων 

αυξάνεται κάθε χρόνο. Στην Αυστραλία αυτή η δράση συμβαίνει το Μάρτη. Συντονίζεται από τον 

κοινωνικό οργανισμό Clean up Australia,  ο οποίος κινητοποιεί μαθητές/τριες όλων των 

βαθμίδων εκπαίδευσης και ενήλικες. 

 
3 Παρακολουθήστε: World Cleanup Day 2021 is on 18th September! Get Ready, set, go!!!, 

https://www.youtube.com/watch?v=9w1-qC91KeY  (αποκτήθηκε πρόσβαση στις 19.11.2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=9w1-qC91KeY
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Η Εκστρατεία Παγκόσμιας Ημέρας Καθαρισμού, που διοργανώνεται σε συνεργασία με το 

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environment Programme -

UNEP), κινητοποιεί περίπου 35 εκατομμύρια εθελοντές/τριες από 130 χώρες κάθε χρόνο, από 

μικρά παιδία μέχρι ηλικιωμένους. Μια ιδέα ενώνει γενιές και έχει σημαντική κοινωνική συνοχή, 

κάνοντας της μια από τις μεγαλύτερες κοινοτικές εκστρατείες σε όλο τον κόσμο4. Η εκστρατεία 

φέρνει μαζί επιχειρήσεις, κοινοτικές ομάδες, σχολεία, κυβερνήσεις και άτομα μέσω ενός εύρους 

δραστηριοτήτων και προγραμμάτων που βελτιώνουν το τοπικό περιβάλλον. 

 Παραδείγματα κοινοτικών δραστηριοτήτων Καθαρισμού του Πλανήτη αποτελούν τα πιο κάτω4:  

• Εκπαιδευτικές εκστρατείες 

• Ανακύκλωση και ανάκτηση πόρων 

• Δεντροφύτευση 

• Επαναχρησιμοποίηση νερού και 

συντήρηση 

• Διαγωνισμοί 

• Εκθέσεις  

• Επισκευαστικά έργα. 

Εικόνα 1. Λογότυπο της Παγκόσμιας  Ημέρας Καθαρισμού 2022  
(Πηγή: https://www.worldcleanupday.org/) 

Ώρα της Γης 

Η Ώρα της Γης, που δημιουργήθηκε από  το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (World Wildlife Fund 

for Nature - WWF) παρουσιάστηκε το 2007 ως διαφήμιση για να δείξει ότι και οι επιχειρήσεις 

 
4 About Clean Up the World, 

https://web.archive.org/web/20150424214829/http://www.cleanuptheworld.org/en/About/ab

out-cuw.html (αποκτήθηκε πρόσβαση στις 19.11.2021). 

https://web.archive.org/web/20150424214829/http:/www.cleanuptheworld.org/en/About/about-cuw.html
https://web.archive.org/web/20150424214829/http:/www.cleanuptheworld.org/en/About/about-cuw.html
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και οι πολίτες μπορούν να πολεμήσουν ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Αυτή η πρωτοβουλία 

ξεκίνησε στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας, όπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι έσβησαν όλα τα φώτα 

τους για μια ώρα, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας της πόλης περισσότερο από 10%. Η 

εκστρατεία έγινε παγκόσμια το 2008, όταν περισσότεροι από 50 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο 

τον κόσμο έλαβαν μέρος. Τώρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά κινήματα στον 

κόσμο5. Μια ώρα φυσικά είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να έχει αξιοσημείωτα 

αποτελέσματα. Αυτή η πρωτοβουλία έχει συμβολικό χαρακτήρα, προς όφελος της Γης και τους 

κατοίκους της, καθώς προωθεί συμπεριφορές υπέρ του περιβάλλοντος και έχει ως στόχο την 

ανάπτυξη βιώσιμων συνηθειών. Οι τοπικές κοινότητες οργανώνουν διαγωνισμούς σχετικά με το 

πως να δράσουν αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια της Ώρας της Γης. Αυτή η εκστρατεία 

υποστηρίζεται και από διασημότητες, όπως για παράδειγμα γνωστούς/ες αθλητές/τριες, 

ηθοποιούς, και πολιτικούς των οποίων η στάση ενθαρρύνει νεαρά άτομα να ακολουθήσουν την 

εκστρατεία.   

 

Εικόνα 2.  Διαφήμιση που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να λάβουν μέρος στη δραστηριότητα της Ώρας 

της Γης (Πολωνία) (πηγή: https://primenews.pl/news/2021/03/27/godzina-dla-ziemi-godzina-dla-

baltyku-wylacz-swiatla-z-prime-news/) 

 

 
5 Godzina dla Ziemi, https://www.national-geographic.pl/artykul/godzina-dla-ziemi  (αποκτήθηκε πρόσβαση στις 
20.11.2021) 

https://primenews.pl/news/2021/03/27/godzina-dla-ziemi-godzina-dla-baltyku-wylacz-swiatla-z-prime-news/
https://primenews.pl/news/2021/03/27/godzina-dla-ziemi-godzina-dla-baltyku-wylacz-swiatla-z-prime-news/
https://www.national-geographic.pl/artykul/godzina-dla-ziemi
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Κατά τη διάρκεια της Ώρας της Γης, ο φωτισμός των μεγαλύτερων μνημείων σε όλο τον κόσμο 

σβήνει όπως για παράδειγμα: ο Πύργος του Άιφελ στη Γαλλία, η Όπερα του Σίδνεϋ, η Πύλη του 

Βρανδεμβούργου στη Γερμανία, οι πυραμίδες στην Αίγυπτο, το Εθνικό Στάδιο, το Παλάτι του 

Πολιτισμού και της Επιστήμης και το Βασιλικό Κάστρο στη Βαρσοβία, το σύμπλεγμα Spodek  στην 

Κατοβίτσε, και το Cloth Hall και ο Λόφος του Kościuszko στην Κρακοβία5. 

Εμπνευσμένες ιστορίες ακτιβιστών 

Παράλληλα με τις διεθνείς ημέρες, υπάρχουν και άλλα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα παραδείγματα 

νεαρών ατόμων και παιδιών που πολεμούν ενάντια στη ρύπανση του περιβάλλοντος σε διάφορα 

μέρη του κόσμου. Αυτές οι δράσεις βασίζονται στο γεγονός ότι τα νεαρά άτομα απαιτούν όλο 

και περισσότερο μια υπεύθυνη και θαρραλέα μάχη για το μέλλον παρά καθυστέρηση στην 

κλιματική πολιτική. Οργανώνονται σε ΜΚΟ, απεργίες και ανεπίσημες δραστηριότητες και 

απαιτούν ένα μέλλον που να βασίζεται στην κλιματική ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Αυτό απαιτεί θάρρος και αποφασιστικότητα. Απαιτούν άμεση δράση για την επίτευξη κλιματικής 

ουδετερότητας. 

✔ Η ιστορία από τη νεαρή κλιματική ακτιβίστρια Archana Soreng (μέλος της Συμβουλευτικής 

Ομάδας της Νεολαίας για την Κλιματική Αλλαγή του Γενικού Γραμματέα του OHE) 

H Archana Soreng προέρχεται από την Kharia, Odisha στην ανατολική Ινδία. Ο παππούς της ήταν 

πρωτοστάτης στις κοινοτικές πρακτικές προστασίας των δασών, ενώ βασιζόμενος στην 

παραδοσιακή γνώση (χωρίς επίσημη ιατρική κατάρτιση), θεράπευε άτομα που τα είχαν 

δαγκώσει φίδι με φυσικά φάρμακα. Βλέποντας την αφοσίωση του, συνειδητοποίησε ότι 

χρειαζόταν να συνεχίσει τις προσπάθειες της για να μεταδώσει τη γνώση και αφοσίωση στην 

τοπική κοινότητα και να προσπαθήσει για τη φροντίδα του περιβάλλοντος.  Οι γονείς της την 

συμβούλευσαν να ασχοληθεί με την πολιτική και να κάνει τη φωνή της να ακουστεί. Ως 

αποτέλεσμα, επέλεξε να σπουδάσει πολιτικές επιστήμες.  
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Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, έμαθε για τα διάφορα είδη περιβαλλοντικών κανονισμών 

και προγραμμάτων και έμεινε έκπληκτη όταν έμαθε ότι δημιουργήθηκαν χωρίς διαβούλευση με 

τον γηγενή πληθυσμό. Οπότε, ξεκίνησε να εργάζεται με τοπικές κοινότητες στην Odisha ως 

ερευνήτρια, καταγράφοντας την παραδοσιακή γνώση και πρακτικές και μελετώντας πως η 

αναγνώριση των δικαιωμάτων των γηγενών ατόμων στη γη επηρεάζει την κλιματική αλλαγή.  

Εργάζεται επίσης με τη YOUNGO, την επίσημη ομάδα νεολαίας της UNFCCC. Τονίζει ότι το έργο 

της έχει ως στόχο να κάνει γνωστές τις απόψεις της τοπικής κοινότητας σχετικά με τη 

βιοποικιλότητα. Πιστεύει ότι η αναγνώριση συγκεκριμένων θεμάτων και πάνω από όλα η 

παρατήρηση των τοπικών κοινοτήτων μεταφράζεται ως ενδιαφέρον για την προστασία των 

δασών. Η ακτιβίστρια γνωρίζει ότι η άποψη των αυτόχθονων ανθρώπων για προγράμματα 

σχετικά με τη γη που ζουν παραβλέπεται επειδή θεωρούνται ως άτομα που δεν γνωρίζουν ή δεν 

κατανοούν τίποτα. Για αυτό το λόγο, οργανώνει διάφορες εκπαιδευτικές συνεδρίες για νεαρά 

άτομα και την τοπική κοινότητα γενικά, με σκοπό να τους εξηγήσει για παράδειγμα, θέματα που 

σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Η γλώσσα των συνεδριών είναι σημαντική (προτιμά την 

γηγενή γλώσσα) και δίνεται έμφαση όχι σε θεωρητικά αλλά σε πρακτικά θέματα (Savarala, 

2021a). 

✔ Δράσεις για την κλιματική δικαιοσύνη – ένα παράδειγμα από τη Βραζιλία, η αληθινή 

ιστορία της Paloma Costa 

Η Paloma Costa είναι μια ακτιβίστρια που αφοσιώθηκε στην ενεργή συμμετοχή των νέων στη 

συζήτηση για την κλιματική αλλαγή. Είναι ενεργό μέλος του οργανισμού Engajamundo στη 

Βραζιλία, το οποίο οργανώνει διαδηλώσεις για το μέλλον της Βραζιλίας (“Παρασκευές για το 

Μέλλον”) και κλιματικές απεργίες. Εμπλέκεται στην οργάνωση αντιπροσώπων σε συνέδρια 

Διάσκεψης των Μερών (COP). Η συμμετοχή σε τέτοιες εκδηλώσεις, καθώς και στην 

Συμβουλευτική Ομάδα της Νεολαίας για την Κλιματική Αλλαγή του Γενικού Γραμματέα του OHE 

είναι κατά τη γνώμη της σημαντική αλλά για να ακουστούν οι νέοι, είναι απαραίτητη η 

δημιουργία επίσημων ιδρυμάτων στις δομές της κάθε χώρας που θα επιτρέπουν την έκφραση 
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των απόψεων των νέων, τονίζοντας τη διαφορετικότητα τους και λαμβάνοντας υπόψη τις 

διαφορετικές περιοχές από τις οποίες προέρχονται. Ο σκοπός αυτών των ιδρυμάτων δεν θα 

περιορίζεται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Είναι απαραίτητο να ενισχύουν έμπρακτα τη 

δημοκρατία, τη λήψη αποφάσεων από κάτω προς τα πάνω σε τοπικό επίπεδο και την εμπλοκή 

τους σε υψηλότερα επίπεδα (Savarala, 2021b). 

✔ Συνεργασία για ένα καθαρό και χωρίς απόβλητα περιβάλλον πέρα από τoυς πολιτικούς 

διαχωρισμούς στη Νεκρή Ζώνη στην Κύπρο 

Κατά τη διάρκεια της τελευταία ημέρας της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 

Αλλαγή (COP26) στη Γλασκόβη, γύρω στους 16 ειρηνευτές ενώθηκαν με τον ΟΗΕ και πολίτες-

μέλη των Πρωταθλητών Νεολαίας Για το Περιβάλλον και την Ειρήνη του ΟΗΕ, για να καθαρίσουν 

απόβλητα που πετάχτηκαν στη νεκρή ζώνη κοντά στο χωριό Τρούλλοι στην νότιο-ανατολική 

Κύπρο.  Νέοι/ες από τα δύο μέρη του νησιού εργάστηκαν μαζί για το κοινό καλό6. Αυτό δείχνει 

πόσο ισχυρή είναι η αποφασιστικότητα των νέων για αλλαγή παρά τα 47 χρόνια πολιτικών 

διαχωρισμών. 

✔ Παρασκευές για το Μέλλον και ο ρόλος της  Greta Thunberg στην ανάπτυξη του κινήματος 

Οι Παρασκευές για το Μέλλον (Fridays for Future - FFF) είναι ένα παγκόσμιο κλιματικό κίνημα 

διαδηλώσεων που οργανώθηκε και ηγείται από τη νεολαία. Το κίνημα εμπνεύσθηκε από την 

15χρονη Greta Thunberg,  η οποία οργάνωσε μια σχολική κλιματική απεργία τον Αύγουστο του 

2018. Στεκόταν μπροστά από τη Σουηδική βουλή κάθε μέρα για τρεις εβδομάδες απαιτώντας τη 

λήψη αποφάσεων σχετικά με την κλιματική κρίση7. Οι συμμαθητές και συμμαθήτριες της Greta 

συμμετείχαν και αυτοί στην απεργία. Τα νεαρά άτομα απαίτησαν αλλαγές στην περιβαλλοντική 

 

6 In divided Cyprus, UN sees environment as unifier, 12.11.2021, https://www.france24.com/en/live-news/20211112-
in-divided-cyprus-un-sees-environment-as-unifier (αποκτήθηκε πρόσβαση στις 12.11.2021). 

7 Fridays for Future - Who we are, https://fridaysforfuture.org/what-we-do/who-we-are/ (αποκτήθηκε πρόσβαση 
στις 17.11.2021). 

https://www.france24.com/en/live-news/20211112-in-divided-cyprus-un-sees-environment-as-unifier
https://www.france24.com/en/live-news/20211112-in-divided-cyprus-un-sees-environment-as-unifier
https://fridaysforfuture.org/what-we-do/who-we-are/
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και κλιματική πολιτική της Σουηδίας. Μέσω της δημιουργίας του hashtag #FridaysForFuture, 

ενθάρρυναν άλλα νεαρά άτομα σε όλο τον κόσμο να συμμετέχουν στο κίνημα τους. Έτσι ξεκίνησε 

μια παγκόσμια σχολική κλιματική απεργία. Σήμερα, οι “Παρασκευές για το Μέλλον” αποτελούν 

μέρος ενός ελπιδοφόρου κύματος αλλαγής, που εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους να λάβουν 

δράση για την κλιματική κρίση"7.  

Στις 21 Ιουνίου 20109, η FFF προσκάλεσε όλους τους/τις ενεργούς/ες συμμετέχοντες/ουσες του 

κινήματος στο Aachen για μια διεθνή διαδήλωση ενάντια στην περαιτέρω εξόρυξη λιγνίτη στην 

περιοχή και στο τοπικό λεκανοπέδιο. Την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου 2019, κατά τη 

διάρκεια των σχολικών διακοπών, 1.400 περίπου συμμετέχοντες/ουσες συναντήθηκαν στο 

Dortmund για το πρώτο συνέδριο που οργανώθηκε από τους Youth for Youth.  Από τις 5 μέχρι 

τις 9 Αυγούστου 2019, 450 αντιπρόσωποι από 38 Ευρωπαϊκά Κινήματα FFF μαζεύτηκαν στη 

διεθνή διάσκεψη"SMILE for Future" ("Summer Meeting in Lausanne Europe - SMILE") στη 

Λοζάνη. Εκτός από τη συζήτηση κλιματικών θεμάτων, το κυρίως θέμα συζήτησης ήταν η 

στρατηγική του κινήματος FFF.  

Απαιτούν από τις εθνικές κυβερνήσεις να8:  

• «διατηρήσουν την παγκόσμια αύξηση θερμοκρασίας κάτω από 1.5 °C, σε σύγκριση με τα 

προ-βιομηχανικά επίπεδα, 

• διασφαλίσουν την κλιματική δικαιοσύνη και ισότητα, 

• λάβουν υπόψη τα καλύτερα επιστημονικά ευρήματα που είναι διαθέσιμα τώρα». 

Το κίνημα Παρασκευές για το Μέλλον, βασίζεται σε αποκεντρωμένες διαμαρτυρίες που 

οργανώνονται τις Παρασκευές κατά τις σχολικές ώρες. Οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται επίσης 

 

8 Fridays for Future - Our demands,  https://fridaysforfuture.org/what-we-do/our-demands/ (αποκτήθηκε πρόσβαση 
στις 17.11.2021). 

https://fridaysforfuture.org/what-we-do/our-demands/
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κατά τις καλοκαιρινές διακοπές. Σε συγκεντρώσεις και πορείες οι μαθητές/τριες φέρνουν αφίσες 

και πανό9. 

 

Εικόνα 3. Απεργία Νεολαίας  στη Γερμανία (πηγή: 

https://www.deutschland.de/pl/topic/srodowisko/kto-stoi-za-ruchem-fridays-for-future) 

Ξεκινώντας από τη Σουηδία, οργανώθηκαν δράσεις στην Αυστραλία, Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία, 

Ολλανδία, Βέλγιο, Καναδά, Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία, Ιρλανδία και Σκωτία. Μέχρι τα μέσα του 

Μάρτη 2019, το κίνημα είχε λάβει παγκόσμιες διαστάσεις, υποστηριζόμενο από εκατοντάδες 

διαμαρτυρόμενους/ες στην Ιαπωνία, Μεξικό, Χιλή, Φιλιππίνες, Βανουάτου και Ινδία10. 

✔ Κοινωνικό Κίνημα Νεολαίας - Κλιματική Απεργία Νεολαίας στην Πολωνία (στα Πολωνικά: 

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny) 

Η Κλιματική Απεργία Νεολαίας είναι ένα κοινωνικό κίνημα στην Πολωνία το οποίο είναι μέρος 

της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Παρασκευές για το Μέλλον, όπου μαθητές μέσης εκπαίδευσης 

 

9 Watch: September 25 - Global Day of Climate Action, https://fridaysforfuture.org/september25/ (αποκτήθηκε 
πρόσβαση στις 17.11.2021). 

10 Fridays for Future, https://depl.abcdef.wiki/wiki/Fridays_for_Future (αποκτήθηκε πρόσβαση στις 17.11.2021). 

https://fridaysforfuture.org/september25/
https://depl.abcdef.wiki/wiki/Fridays_for_Future
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και κολλεγίων εμπλέκονται ενεργά στις δράσεις σχετικά με συζητήσεις με πολιτικούς και στην 

περιβαλλοντική εκπαίδευση. Βοηθούν επίσης σχετικούς φορείς να οργανώσουν απεργίες με 

συμμετοχή της νεολαίας στις πόλεις τους11.  Η Κλιματική Απεργία Νεολαίας μαζί με την WWF 

Πολωνίας, το Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ στην Πολωνία, τον Πολωνικό Όμιλο 

Ecologi-cal, το ΙΚΕΑ Πολωνίας και το Onet.pl. διοργανώνουν μαζί τη δημόσια εκστρατεία "ΝΑΙ 

στην κλιματική εκπαίδευση", η οποία έχει ως σκοπό να επιδείξει την ανάγκη εισαγωγής της 

κλιματικής εκπαίδευσης στον πυρήνα του αναλυτικού προγράμματος μαθημάτων στα πολωνικά 

σχολεία. Υπάρχει η δυνατότητα μέσω της ιστοσελίδας τους, να υπογράψετε αίτημα σχετικά με 

αυτό το θέμα12. 

✔ Με ποδήλατο από το Ντέβον στη Γλασκόβη - Η 16χρονη Jessie Stevens και η ιστορία της 

Η Jessie Stevens από το Ντέβον  αποφάσισε να συμμετέχει στο COP26 μέσω ποδηλασίας από το  

Newton Abbot στο Ντέβον μέχρι τη Γλασκόβη, 570 μίλια. Το έκανε αυτό γιατί ήθελε να 

προσθέσει μια νεαρή φωνή στις κλιματικές συζητήσεις. Παρόλα αυτά, αντιμετώπισε δυσκολίες 

στην πρόσβαση στη διάσκεψη. Επέλεξε την ποδηλασία λόγω του χαμηλού κόστους και της 

μηδαμινής επίπτωσης στο περιβάλλον, τονίζοντας επίσης το υψηλό κόστος των τρένων και της 

ρύπανσης που προκαλούν τα αεροπλάνα. Πριν ξεκινήσει, έπρεπε να προετοιμάσει τον εαυτό της 

σωματικά13. Είχε τη στήριξη των γονιών της. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, άλλα νεαρά 

άτομα την ακολούθησαν (Mazhar, 2021). 

 

 

11 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, https://www.msk.earth/ (αποκτήθηκε πρόσβαση στις 17.11.2021). 

12 Kampania o wprowadzeniu edukacji klimatycznej do podstawy programowej, https://www.msk.earth/edukacja-
klimatyczna (αποκτήθηκε πρόσβαση στις 10.11.2021). 

13 Devon teenager to cycle to Glasgow for Cop26 climate summit, 
https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/19/devon-teenager-plans-cycle-to-glasgow-for-cop26-
climate-summit (αποκτήθηκε πρόσβαση στις 10.11.2021). 

https://www.msk.earth/
https://www.msk.earth/edukacja-klimatyczna
https://www.msk.earth/edukacja-klimatyczna
https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/19/devon-teenager-plans-cycle-to-glasgow-for-cop26-climate-summit
https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/19/devon-teenager-plans-cycle-to-glasgow-for-cop26-climate-summit
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✔ Παιδιά και νεαροί ενήλικες από την Πορτογαλία ξεκίνησαν μια καταγγελία κατά των 

Ευρωπαϊκών χωρών γιατί απέτυχαν να λάβουν δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή. 

Έξι παιδιά και νεαροί ενήλικες από την Πορτογαλία οδηγούν τριάντα τρεις Ευρωπαϊκές 

κυβερνήσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων επειδή πιστεύουν ότι αυτές 

οι χώρες δεν κάνουν αρκετά για να απομακρυνθούν ριζικά από τα ορυκτά καύσιμα. Μέχρι 

πρόσφατα, τα νεαρά άτομα, μαζί με ειδικούς, ετοιμάζουν μια απάντηση για τη θέση των 

υπερασπιστών αυτών των χωρών . Η Mariana (9 ετών), Sofia (13), André (18), Martim (18), 

Cláudia (22), Catarina (20)14. Η αφοσίωση αυτών των νεαρών ατόμων και η επίγνωση τους ότι 

αντιμετωπίζουμε μια κλιματική καταστροφή είναι καταπληκτική. Όλοι τους γνωρίζουν τις 

αλλαγές που συμβαίνουν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στην Πορτογαλία και τις πυρκαγιές 

που προκαλούν μεγάλες καταστροφές. Για παράδειγμα, ο Martim βίωσε μια εμπειρία όπου το 

σχολείο του έκλεισε λόγω της ποσότητας καπνού στον αέρα. Θυμάται τις ζημιές λόγω πυρκαγιάς 

κοντά στο σπίτι του. Για αυτό νοιώθουν ότι πρέπει να αναλάβουν δράση για να δημιουργήσουν 

ένα ασφαλές μέλλον.  

 

  

 

14 AN EMERGENCY LIKE NO OTHER, https://wehavethepower.org/an-emergency-like-no-other-legal-action/ 
(αποκτήθηκε πρόσβαση στις 12.11.2021). 

https://wehavethepower.org/an-emergency-like-no-other-legal-action/
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Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Οικολογικά Σχολεία (Eco-Schools) 

«Εμπλέκοντας τη νεολαία του σήμερα για την προστασία του πλανήτη αύριο» 

Αυτό είναι το σύνθημα που θα δείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος 

(https://www.ecoschools.global/),  και αντιπροσωπεύει καλά την ιδέα. 

Τα Οικολογικά σχολεία είναι ένα πρόγραμμα του Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 

Αναπτύχθηκε ως εργαλείο για την υλοποίηση της εμπλοκής της νεολαίας στην ενεργή συμμετοχή 

στη λήψη αποφάσεων, καθώς και την κινητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για θέματα 

σχετικά με το περιβάλλον. Ξεκίνησε το 1994 και έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο σχολικό 

πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΒΑ). Συνεπώς, τα Οικολογικά σχολεία αποτελούν ένα ισχυρό και αξιόπιστο 

συνεργάτη της  UNESCO, του γραφείο του ΟΗΕ που ηγείται της ΕΒΑ. Για 25 χρόνια, τα Οικολογικά 

σχολεία, που ξεκίνησαν από την Ευρώπη και επεκτάθηκαν και στις έξι ηπείρους, ενθαρρύνουν 

μαθητές/τριες σε όλο τον κόσμο να συνεισφέρουν κάθε μέρα στη βελτίωση των τοπικών 

κοινοτήτων τους και στις παγκόσμιες προκλήσεις βιωσιμότητας. Το πρόγραμμα τώρα υπάρχει 

σε 70 χώρες, περιλαμβάνει 56.000 σχολεία παγκόσμιως και επίσης συμμετέχουν σε αυτό οι 

χώρες εταίροι του προγράμματος  Μαθητές στην Κλιματική Δράση.  
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Πίνακας 1. Συμμετοχή των χωρών εταίρων του προγράμματος Μαθητές στην Κλιματική Αλλαγή στα 

Οικολογικά Σχολεία (πηγή: Foundation for Environmental Education data, 2019, 

https://www.ecoschools.global/) 

Τι είναι 

Τα Οικολογικά Σχολεία είναι ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια σχολικά δίκτυα και ένα μεγάλο 

παγκόσμιο σχολικό κίνημα. Είναι ένα καλά διαρθρωμένο πρόγραμμα με ξεκάθαρα βήματα για 

το πως να συμμετέχει κάποιος. Το πρόγραμμα είναι ελκυστικό και επιτυχές σε τόσο μεγάλη και 

ευρύ κλίμακα, λόγω της μεθοδολογίας των 7 βημάτων, την σαφή θεσμική προσέγγιση του προς 

την Εκπαίδευση για Βιώσιμη Ανάπτυξη και την ευελιξία του όσον αφορά το τοπικό πλαίσιο 

(πολιτισμικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό). Επίσης το πρόγραμμα Οικολογικών Σχολείων 

αποτελείται από τρια δομικά στοιχεία: 

• Το πλαίσιο των Επτά Βήματα, 
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• Θέματα Οικολογικών Σχολείων (συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής), 

• Αξιολόγηση για την Πράσινη Σημαία 

Η πλαίσιο των Επτά Βήματα είναι το βασικό πλαίσιο για τα Οικολογικά Σχολεία. Τα βήματα έχουν 

ως στόχο να είναι αρκετά ευέλικτα ούτως ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε 

σχολικό πλαίσιο και περιβαλλοντικό θέμα. Τα Επτά Βήματα συμβαδίζουν με τους τέσσερις 

πυλώνες της μάθησης: πως να αποκτούμε γνώση, πως να κάνουμε πράξη αυτό που μαθαίνουμε, 

του πως να υπάρχουμε και πως να συνυπάρχουμε με άλλους (Pace & Sharma, 2019). 

 

Διάγραμμα 5. Τα Επτά Βήματα του πλαισίου για το πρόγραμμα Οικολογικών Σχολείων (πηγή: Pace & 

Sharma, 2019) 

Πώς λειτουργεί 
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Το πρόγραμμα Οικολογικών Σχολείων εμπλέκει νεαρά άτομα σε ενεργές δράσεις που θα 

μεταμορφώσουν τις ζωές τους. Τα ενδυναμώνει και τα υποστηρίζει ώστε να κατανοήσουν και να 

αναλάβουν θετική δράση για να αντιμετωπίσουν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Μπορεί 

να κάνει αίτηση για να πάρει την Πράσινη Σημαία των Οικολογικών Σχολείων οποιοδήποτε 

σχολείο, κάτι που αποτελεί ένα ιδιαιτέρως ενδιαφέρον τρόπο αναγνώρισης, ανταμοιβής και 

εορτασμού των περιβαλλοντικών επιτευγμάτων της νεολαίας. Επιπρόσθετα, τα Οικολογικά 

Σχολεία επικεντρώνονται σε μια ολιστική σχολική προσέγγιση. Ο σκοπός τους είναι να τους 

εμπλέξουν όλους (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και την κοινότητα) ούτως ώστε να βελτιώσουν 

το σχολικό περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων της χρήσης των σχολικών πόρων και το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα του σχολείου), να κινητοποιήσουν τους/τις μαθητές/τριες στην 

αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων και να βρουν λύσεις, ιδιαίτερα σε τοπικό αλλά και 

σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Γενικά, το πρόγραμμα Οικολογικών Σχολείων συμβάλλει στην κατανόηση και εμπλοκή των 

παιδιών σε θέματα σχετικά με τη βιωσιμότητα. Το πρόγραμμα θεωρείται επίσης από πολλούς 

ότι ενθαρρύνει τη διαγενεακή μεταφορά γνώσης, επανεκτίμηση του τρόπου ζωής και χρήσης 

πόρων και αλλαγή στις οικιακές συμπεριφορές (Gough, 2020).  Μέσω διαφόρων ερμηνειών και 

δραστηριοτήτων σχετικά με το θέμα των Οικολογικών Σχολείων, οι μαθητές/τριες που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα συμβάλουν επίσης στους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω της 

διατήρησης ενέργειας και νερού, προγραμμάτων κατά της σπατάλης ή προγραμμάτων σχετικά 

με τη βιοποικιλότητα. Επίσης αναπτύσσουν ένα εύρος κοινωνικών δεξιοτήτων που τους βοηθά 

να κατανοήσουν τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους (Andreou, 2020). 

Πως να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα 

Το Ίδρυμα για Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι ένας οργανισμός ομπρέλα που αποτελείται από 

ΜΚΟ που εργάζονται σε εθνικό επίπεδο στις τοπικές τους κοινότητες. Εάν ένα σχολείο επιθυμεί 

να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον εκάστοτε εθνικό οργανισμό. Όλες 

οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://www.ecoschools.global. 

https://www.ecoschools.global/
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Οικολογικά Χωριά (Ecovillages) 

Ο όρος  "Οικολογικά χωριά" παρουσιάστηκε το 1978 από τον Καθηγητή  George Ramsey σε ένα 

από τα άρθρα του με τον τίτλο «Εφαρμογές Παθητικής Ενέργειας για το Δομημένο Περιβάλλον» 

ο οποίος δήλωσε ότι η πηγή σπάταλης ενέργειας στις ΗΠΑ δεν είναι μια συνήθεια που 

εξαφανίζεται σταδιακά, αλλά τρόπος και αντίληψη ζωής. Τα Οικολογικά Χωριά είναι ιδιαίτερα 

δημοφιλή στη Δυτική Ευρώπη (Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία) καθώς και στις ΗΠΑ, Καναδά 

και Αυστραλία. 

Τι είναι 

Τα Οικολογικά Χωριά δημιουργούν εσκεμμένα μια κοινότητα υποδομών στη φύση (Brown, 

2020). Αυτή η μορφή συνεργασίας είναι ένα παράδειγμα συνεργασίας που συνδυάζει 

κοινωνικούς, οικονομικούς και οικολογικούς στόχους προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα μέλη ενός 

οικολογικού χωριού μοιράζονται κοινές πολιτιστικές και πνευματικές αξίες, αλλά δεν υπάρχει 

κάποιο νομικό καθεστώς. Οι κάτοικοι των οικολογικών χωριών εκφράζουν τις απόψεις τους 

σχετικά με κοινά οικονομικά, οικολογικά και/ή πολιτικά προβλήματα. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι άνθρωποι συμμετέχουν στο οικοσύστημα, η ιδέα των 

οικολογικών χωριών είναι αντίθετη με: 

• τον καταναλωτικό τρόπο ζωής, 

• την σπατάλη πρώτων υλών και προμηθειών, 

• τις καταστροφικές ζημίες και την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, 

• την καταπίεση των ανθρώπων και των ζώων και 

• τις αρνητικές συνέπειες από τη χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Τα αντίστοιχα οικολογικά μέλη επιθυμούν να ζουν στη φύση και να οργανώνουν τις 

δραστηριότητές τους με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να έχουν τις λιγότερο δυνατόν αρνητικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον. Δεσμεύονται σε εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης νερού, 
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ενέργειας, μόνιμης καλλιέργειας και γεωργίας. Αυτές είναι δράσεις που λαμβάνουν υπόψη 

μακροπρόθεσμες διαστάσεις. 

Μπορούμε να ξεχωρίσουμε 5 χαρακτηριστικά των οικολογικών χωριών: 

1. Είναι πρωτοβουλίες από κάτω προς τα πάνω που δεν χρηματοδοτούνται από την 

κυβέρνηση. 

2. Οι κάτοικοι τους εκτιμούν τις αξίες και εφαρμόζουν ένα κοινοτικό τρόπο ζωής.  

3. Οι κάτοικοι τους δεν εξαρτώνται ιδιαίτερα από την κυβέρνηση, επιχειρήσεις ή άλλες 

κεντρικές πηγές νερού, τροφίμων, στέγασης, ενέργειας και άλλων βασικών αναγκών. 

Αντίθετα, αγωνίζονται να εξασφαλίσουν αυτούς τους πόρους οι ίδιοι. 

4. Οι κάτοικοι τους κατέχουν μια ισχυρή αίσθηση κοινών αξιών που συχνά έχουν μια δόση 

πνευματικότητας. 

5. Αποτελούν συχνά μέρη επίδειξης και έρευνας, που λειτουργούν ως μαθησιακές εμπειρίες 

για άλλους. 

Πώς λειτουργεί 

Τα περισσότερα οικολογικά χωριά έχουν ως στόχο να γίνουν βιώσιμοι οικότοποι που πληρούν 

τις περισσότερες τοπικές ανάγκες. Παρόλα αυτά, η αυτάρκεια δεν είναι πάντα επιθυμητή, καθώς 

λειτουργεί αντίθετα με ένα μοντέλο γενικής κουλτούρας και υποδομών, επίσης δεν είναι 

εφικτό15.  Από την αρχή της παιδικής τους ηλικίας, τα νεαρά άτομα εξοικειώνονται με ένα 

οικολογικό τρόπο ζωής και την διατήρηση οικολογικών δραστηριοτήτων. Μαζί με τους γονείς 

τους, εξασκούν οικολογικές συνήθειες και εμπλέκονται στην κτηνοτροφία. Οι νεαροί/ες κάτοικοι 

των οικολογικών χωριών μεγαλώνουν με ένα πνεύμα σεβασμού προς τη φύση και με κοινωνικές 

 

15 Παρακολουθήστε: Seed Communities: Ecovillage Experiments Around the World, 
https://www.youtube.com/watch?v=MtNjZaXDGqM (αποκτήθηκε πρόσβαση στις 27.11.2021). 

https://www.youtube.com/watch?v=MtNjZaXDGqM
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αρχές. Από την άλλη, το φαινόμενο των οικολογικών μαθητών/τριων αποτελεί ενδιαφέρον θέμα 

για σχολικές εκδρομές. 

Ένα οικολογικό χωριό στην Πολωνία 

Το οικολογικό χωριό Bhrugu Aranya16  είναι το πιο γνωστό παράδειγμα σε ολόκληρη την 

Πολωνία. Βρίσκεται στο νότιο τμήμα της περιοχής Lesser Poland Voivodship, στο χωριό Wysoka. 

Τα μέλη του είναι άτομα διαφορετικών ηλικιών και εθνικοτήτων. Το χωριό αριθμεί περίπου 20 

κατοίκους. Μέλη του είναι επίσης παιδιά. 

 

Εικόνα 4. Ξύλινος ναός θεραπείας (πηγή: http://ecovillagepoland.org/gallery-3/) 

Το Οικολογικό χωρίο συνεργάζεται ακόμη και με δημοτικά σχολεία από την περιοχή Bielsko Biała 

και την Κρακοβία. Επιπρόσθετα, οι μαθητές/τριες δημοτικών σχολείων συμμετέχουν σε μια 

μονοήμερη εξόρμηση, κατά την οποία τα παιδιά έρχονται σε επαφή με μια οικολογική 

οικογένεια η οποία έχει επίσης παιδιά σχολικής ηλικίας. Η συνεργασία με τα σχολεία λαμβάνει 

μέρος κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι. Οι μαθητευόμενοι/ες ενημερώνονται και 

 

16 Ecovillage Bhrugu Aranya, http://ecovillagepoland.org/ (αποκτήθηκε πρόσβαση στις 27.11.2021). 

http://ecovillagepoland.org/
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επιτυγχάνουν εκπαιδευτικούς στόχους. Μαθαίνουν σχετικά με τις αρχές ζωής στο χωρίο και 

συναντούν τους/τις κατοίκους. Οι μαθητευόμενοι/ες ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη γνώση 

της οικολογικής κοινωνίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με τη φύση. Αποκτούν 

πολύτιμες δεξιότητες μέσω της συμμετοχής της σε εξειδικευμένα εργαστήρια, όπως για 

παράδειγμα σχετικά με τη χρήση του κήπου.  Μαθαίνουν για τις αρχές της μόνιμης καλλιέργειας, 

του χειρισμού τρακτέρ, πως να ζουν με τρόφιμα που δεν έχουν τροποποιηθεί γενετικά ή 

παραδείγματα χρήσης διαφορετικών βοτάνων16. 

Η γνώση αρχών αμοιβαίας βοήθειας και συνεργασίας μεταξύ των πολιτών συμπεριλαμβάνεται 

επίσης στους πολύτιμους πόρους του οικολογικού χωριού. Οι κάτοικοι του χωριού εργάζονται 

μαζί, κτίζουν ή οργανώνουν σπίτια. Τέτοιες αρχές είναι πρωτόγνωρες για νεαρά άτομα που ζουν 

σε ένα κόσμο απομόνωσης. Μετά την επιστροφή τους από την εξόρμηση, οι μαθητές/τριες 

μοιράζονται με τους/τις συμμαθητές/τριες τους τις εντυπώσεις τους από την εκδρομή, πως είναι 

να ζεις σε ένα οικολογικό χωριό και να επιβιώνεις χωρίς μοντέρνα τεχνολογικά επιτεύγματα.   

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, και ούτως ώστε να σταματήσει η τρέχουσα τάση της 

κλιματικής αλλαγής και η όλο και αυξανόμενη υποβάθμιση του περιβάλλοντος, χρειαζόμαστε 

ριζικές αλλαγές στη συνείδηση όλων.  Είναι σημαντικό να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες από 

μικρή ηλικία, ούτως ώστε όλοι να κατανοήσουν τις ευθύνες ανάληψης δράσεων που θα 

βοηθήσουν στη μείωση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.  Για αυτό το λόγο πρωτοβουλίες 

όπως τα οικολογικά σχολεία και τα οικολογικά χωρία είναι σημαντικές. Ούτως ώστε να 

διασφαλίσουμε ότι οι μελλοντικές γενιές έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε ένα καθαρό 

περιβάλλον, είναι σημαντικό να εμφυσήσουμε συμπεριφορά υπέρ της φροντίδας του 

περιβάλλοντος σε κάθε άτομο από νεαρή ηλικία. Η ιδέα του να νοιαζόμαστε για τον πλανήτη 

ενώνει νεαρά άτομα ανεξάρτητα από την εθνικότητα, θρησκεία, επάγγελμα, ηλικία τους ή άλλες 

κατηγορίες. Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Μέρας της Γης, της Παγκόσμιας Μέρας Καθαρισμού, 

της Ώρας της Γης και άλλες παρόμοιες μέρες είναι μια υπέροχη ευκαιρία να διαδώσουμε τα 

παγκόσμια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γη και να απαιτήσουμε πολιτική δράση.  
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Τα νεαρά άτομα επιλέγουν όλο και περισσότερο μια ριζοσπαστική προσέγγιση για να τραβήξουν 

την προσοχή προς την ανάγκη για αλλαγή της κλιματικής πολιτικής. Μέσω απεργιών και 

διαμαρτυριών προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή των κυβερνήσεων προς τον πυρήνα του 

προβλήματος, τη συνεχή διαδικασία της κλιματικής αλλαγής και υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος. Διάφορες δράσεις (ποδηλασία παρά οδήγηση αυτοκινήτων, δεντροφύτευσης 

και σβήσιμο του ηλεκτρισμού - Ώρα της Γης) τραβούν την προσοχή στο πρόβλημα, 

δημιουργώντας κατάλληλες συμπεριφορές και πάνω από όλα ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή 

όλων και περισσοτέρων ατόμων. Τα παραδείγματα δείχνουν ότι οι τοπικές ατομικές δράσεις 

νεαρών ακτιβιστών/στριων μπορούν να διαδοθούν και να φτάσουν άλλες χώρες και ηπείρους,  

δίνοντας ένα παράδειγμα καλής συμπεριφοράς σε ολόκληρο τον κόσμο.  
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Παιχνίδια σχετικά με τον Περιβαλλοντικό Ακτιβισμό & την ιδιότητα 

του πολίτη 

Earthopoly 

Το Earthopoly είναι μια οικολογική και εμπνευσμένη από το 

περιβάλλον έκδοση του κλασσικού επιτραπέζιου παιχνιδιού.   

Το Earthopoly είναι μια πολύ καλή επιλογή για οικογένειες ή 

εκπαιδευτικούς που ψάχνουν ένα διασκεδαστικό και 

εκπαιδευτικό παιχνίδι που επικεντρώνεται στο περιβάλλον. Το 

Earthopoly είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που παίζεται με ένα 

παρόμοιο τρόπο με τη Monopoly αλλά αντί να επικεντρώνεται 

στη συγκέντρωση χρημάτων, αγορά γης και κτίσιμο ξενοδοχείων, οι παίκτες/τριες κερδίζουν 

βαθμούς διοξειδίου του άνθρακα που μπορούν να τους ανταλλάξουν με καθαρό αέρα. Οι τίτλοι 

ιδιοκτησίας περιλαμβάνουν ενημερωτικά “στοιχεία σχετικά με τη Γη”. Η Earthopoly 

περιλαμβάνει επίσης πιόνια που φτιάχτηκαν από τη φύση. Αυτό το δημιουργικό παιχνίδι είναι 

γεμάτο με συναρπαστικές εκπαιδευτικές περιπέτειες για 2 μέχρι 6 παίκτες ηλικίας από 8 ετών 

μέχρι και ενήλικες. Το ίδιο το παιχνίδι έχει παραχθεί με βιώσιμο τρόπο και είναι ανακυκλώσιμο. 

Το μελάνι που χρησιμοποιήθηκε είναι από λαχανικά. Το εξωτερικό περιτύλιγμα φτιάχτηκε από 

ταινία PLA της Earthfirst, η οποία είναι βιοπλαστική και πλήρως βιοδιασπώμενη.  

Μπορείτε να το βρείτε εδώ: http://www.lateforthesky.com/ 

http://www.lateforthesky.com/
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EcoFluxx 

Το EcoFluxx είναι ένα παιχνίδι με κάρτες που περιλαμβάνουν 

περιβαλλοντικούς κανόνες σχετικούς με φυσικές καταστροφές (δασική 

πυρκαγιά, ξηρασία και πλημμύρες) και επηρεάζουν όλους τους/τις 

παίκτες/τριες. Οι παίκτες/τριες μπορούν πραγματικά να κάνουν τη 

διαφορά: σύμφωνα με τους δημιουργούς του παιχνιδιού, μέρος των κερδών 

από τις πωλήσεις του EcoFluxx δωρίζονται σε ομάδες που εργάζονται για 

περιβαλλοντικούς σκοπούς μέσω του Ιδρύματος EcoFluxx. 

Μπορείτε να το βρείτε εδώ: https://www.looneylabs.com/games/ecofluxx 

It’s a Green Life (Είναι Μια Πράσινη Ζωή) 

Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι η πορεία από το κέντρο ανακλύκλωσης 

προς έναν πιο πράσινο πλανήτη. Ο/Η παίκτης/τρια προχωρά μέσω 

από 52 θέσεις στον πίνακα (οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις 52 

εβδομάδες του χρόνου κατά τις οποίες οι άνθρωποι μπορούν να 

ακολουθήσουν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές) μέσω του 

τραβήγματος καρτών οι οποίες είτε τους δίνουν ανταμοιβή γιατί 

επιδεικνύουν υπευθυνότητα προς το περιβάλλον είτε τους ζητείται να διορθώσουν λάθη που 

έκαναν. Οι κάρτες ανταμοιβής και επανόρθωσης συμπεριλαμβάνουν συμβουλές για διάφορες 

φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και υποδεικνύουν τον αριθμό των θέσεων που μπορεί να 

μετακινηθεί ο/η παίκτης/τρια προς τα μπρος και προς τα πίσω.  Πιστό στην αποστολή του, το 

παιχνίδι δεν περιέχει υδράργυρο ή γραφίτη και κατασκευάζεται από ανακυκλωμένα και 

ανακυκλώσιμα υλικά με βάση το μελάνι από σόγια.  

Μπορείτε να το βρείτε εδώ: http://www.ohhappydaygames.com/ 

https://www.looneylabs.com/games/ecofluxx
http://www.ohhappydaygames.com/
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Xēko  

Το Xēko (προφέρεται "zeeko") είναι ένα συλλεκτικό παιχνίδι καρτών και 

διαθέτει τέσσερεις εκδόσεις (που αναφέρονται ως “αποστολές”), αυτές 

είναι: Μαδαγασκάρη, Κόστα Ρίκα, Ινδονησία και Κίνα. Η κάθε αποστολή 

τονίζει κοινά και προς εξαφάνιση φυτά και ζώα της περιοχής και κάρτες από 

όλες τις αποστολές μπορούν να αναμειχθούν. Σε αυτό το συλλεκτικό 

παιχνίδι καρτών, οι παίκτες χρησιμοποιούν τις στοίβες καρτών τους για να 

δημιουργήσουν ένα πιο ισορροπημένο περιβάλλον, ούτως ώστε να κερδίσουν περιβαλλοντικούς 

πόντους. Αυτές οι κάρτες παρουσιάζουν φυτά και ζώα προς εξαφάνιση από διαφορετικά μέρη 

του κόσμου (από Μαδαγασκάρη, Κόστα Ρίκα, Ινδονησία ή Κίνα) και οι κάρτες έχουν σχεδιαστεί 

από διαφορετικούς/ες καλλιτέχνες με διαφορετικό στυλ.  

Στο παιχνίδι Xēko, ο στόχος κάθε παίκτη/τριας είναι να δημιουργήσει το 

ισχυρότερο, πιο εξισορροπημένο περιβάλλον. Το παιχνίδι ξεκινά με μια 

κάρτα “Hotspot”, στην οποία οι παίκτες/τριες ενώνουν τις κάρτες “Είδη” 

(“Species”). Οι παίκτες συνδέουν τις κάρτες “Είδη” ΄σε άλλες κάρτες 

“Είδη” και πολεμούν τους/τις άλλους/ες παίκτες/τριες σε έναν “Πόλεμο 

Επικράτησης” (“Turf War”) με σκοπό να συλλέξουν “Οικοπόντους” (“Ecopoints”) πριν 

τελειώσουν οι στοίβες καρτών άλλων παικτών. Επιπλέον, οι κάρτες “Ενίσχυση” (“Boost”)  

βοηθούν τους/τις παίκτες/τριες στον Πόλεμο Επικράτησης και οι κάρτες “Xēko” μπορούν να 

βοηθήσουν ή να βλάψουν τους/τις παίκτες/τριες στην προσπάθεια απόκτησης περισσότερων 

βαθμών, επιτρέποντας αλλαγές στους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού. Όταν οι στοίβα καρτών 

ενός/μιας παίκτη/τριας τελειώσει, ο/η κάθε παίκτης/τρια μετρά τους οικολογικούς πόντους στις 

κάρτες του και ο/η παίκτης/τρια με τους περισσότερους πόντους κερδίζει. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι οι κάρτες “Xēko”  κατασκευάζονται από 100% ανακυκλωμένα υλικά. 
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Arboretum (Δεντροκομείο) 

Το Arboretum είναι ένα στρατηγικό παιχνίδι 

καρτών για 2-4 παίκτες (δεντροκόμους) ηλικίας 10 

ετών και άνω, το οποίο προκαλεί τους παίκτες να 

δημιουργήσουν το πιο όμορφο μονοπάτι σε έναν 

κήπο. Συνδυάζει τη συλλογή σετ, τοποθέτηση 

πλακακιών και στρατηγική χρήση καρτών και 

διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Οι παίκτες/τριες 

προσπαθούν να συγκεντρώσουν τους περισσότερους πόντους στο τέλος του παιχνιδιού μέσω 

της δημιουργίας όμορφων μονοπατιών στον κήπο για τους καλεσμένους τους.  

Η τράπουλα περιέχει 80 κάρτες σε 10 διαφορετικά χρώματα, με το κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει 

διαφορετικό τύπο δέντρου. Το κάθε χρώμα έχει κάρτες με αριθμούς από το 1 μέχρι το 8, και ο 

αριθμός των χρωμάτων που χρησιμοποιείται εξαρτάται από τον αριθμό των παικτών. Οι 

παίκτες/τριες ξεκινούν με μια παρτίδα από επτά κάρτες. Σε κάθε γύρο, ο/η παίκτης/τρια τραβά 

δύο κάρτες (από την τράπουλα ή ένα ή περισσότερα από τη στοίβα των σκάρτων καρτών), 

τοποθετεί μια κάρτα στο τραπέζι ως μέρος των δεντροκομείων τους και μετά πετά μια κάρτα 

στην προσωπική του στοίβα σκάρτων καρτών. Όταν τελειώσει η τράπουλα, οι παίκτες/τριες 

συγκρίνουν τις κάρτες που έμειναν στα χέρια τους για να καθορίσουν ποιο χρώμα παίρνει 

πόσους βαθμούς. Για κάθε χρώμα ο (οι) παίκτης (ες) με την μεγαλύτερη αξία κάρτας αυτού του 

χρώματος παίρνει βαθμούς για το μονοπάτι δέντρων στο δεντροκομείο τους που ξεκινά και 

τελειώνει με αυτό το χρώμα. Για κάθε κάρτα σε ένα μονοπάτι βαθμολογίας, ο/η παίκτης/τρια 

κερδίζει έναν πόντο. Αν το μονοπάτι αποτελείται ολόκληρο από δέντρα του βαθμολογημένου 

χρώματος, ο παίκτης/τρια κερδίζει δύο πόντους ανά κάρτα. Αν ο/η παίκτης/τρια δεν έχει τη 

μεγαλύτερη αξία αυτού του χρώματος, κερδίζει μηδέν πόντους για ένα μονοπάτι που ξεκινά και 

τελειώνει με αυτό το χρώμα. Ο/Η παίκτης/τρια με τους περισσότερους πόντους κερδίζει.  

Μπορείτε να το βρείτε εδώ: https://www.renegadegamestudios.com/arboretum 

https://www.renegadegamestudios.com/arboretum
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BioVivam 

Στο BioVivam, οι παίκτες/τριες τρέχουν σε όλο τον κόσμο, 

απαντώντας ερωτήσεις με σκοπό να μαζέψουν 

οικολογικούς πόντους. Αν οι παίκτες/τριες δεν έχουν ήδη 

μια πληθώρα από στοιχεία σχετικά με το φυσικό 

περιβάλλον, θα αποκτήσουν μέχρι το τέλος του 

παιχνιδιού.  Το BioViva περιέχει μια συλλογή από 

περισσότερες από 800 ερωτήσεις. Όλες οι ερωτήσεις 

σχετίζονται με τη φύση, την ανθρώπινη βιολογία, τη γεωγραφία και περιβαλλοντικά θέματα. Οι 

οικολογικοί πόντοι απονέμονται μαζί με συμβουλές για την προστασία του περιβάλλοντος σε 

παίκτες που απαντούν σωστά στις ερωτήσεις και ο/η νικητής/τρια είναι ο πρώτος/η παίκτης/τρια 

που συλλέγει τους απαραίτητους οικολογικούς πόντους για τις τοποθεσίες που αναφέρονται 

στην κάρτα προορισμού. Αυτό το βραβευμένο επιτραπέζιο παιχνίδι βοηθά στην καλλιέργεια του 

ενδιαφέροντος στα παιδιά σχετικά με τη μάθηση για το περιβάλλον και τον πλανήτη μας. Σε 

αυτό το παιχνίδι, 2-6 παίκτες/τριες παίζουν τους ρόλους των εξερευνητών που αναζητούν την 

περιπέτεια.  

Όλο το εκτυπωμένο υλικό κατασκευάστηκε από ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα υλικά και 

εκτυπώθηκε με φυτικά μελάνια. Τα ξύλινα πιόνια κατασκευάστηκαν από ξύλο οξιάς που 

προέρχεται από γαλλικά δάση πιστοποιημένα από το Πρόγραμμα για την επικύρωση της 

δασικής πιστοποίησης (PEFC).  

Μπορείτε να το βρείτε εδώ: https://www.bioviva.com/en/our-classics/25-bioviva-the-

game.html 

https://www.bioviva.com/en/our-classics/25-bioviva-the-game.html
https://www.bioviva.com/en/our-classics/25-bioviva-the-game.html
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Global Warming (Υπερθέρμανση του Πλανήτη) 

Το Global Warming  είναι ένα στρατηγικό παιχνίδι καρτών, στο οποίο οι 

παίκτες/τριες κερδίζουν “πόντους ευτυχίας” μέσω της παροχής αγαθών 

στο κοινό. Οι κάρτες μπορεί να είναι είτε εθνικές επιχειρήσεις, 

καταναλωτικά αγαθά, πράσινες τεχνολογίες ή εκδηλώσεις και οι 

επιχειρήσεις που είναι μέρος του παιχνιδιού απαιτούν τη ρήξη ζαριών 

για να καθοριστεί η παραγωγή ρύπανσης. Κερδίζει όποιος/α συγκεντρώσει αρκετούς πόντους 

ευτυχίας.  

Όμως, με την παραγωγή αυτών των αγαθών, επηρεάζεται η οικολογία της γης. Η ατομική και 

συλλογική επιρροή των παικτών/τριων είναι ορατή μέσω ενός δείκτη σε μια δεύτερη γραμμή, 

και αν αυτοί οι δείκτες φτάσουν συγκεκριμένους (κινούμενους) πόντους στη γραμμή της 

θέρμανσης, τότε συμβαίνουν επιβλαβή πράγματα στην οικολογία και στους/στις παίκτες/τριες. 

Αν ο δείκτης φτάσει στο τρίτο σημείο θέρμανσης, το παιχνίδι τελειώνει και ο/η παίκτης/τρια με 

την μικρότερη συμβολή στην υπερθέρμανση του πλανήτη κερδίζει. Συνεπώς, οι παίκτες/τριες 

ενσωματώνονται σε ένα αρκετά ρεαλιστικό περιβάλλον, στο οποίο πρέπει να ισορροπήσουν την 

παραγωγή και τις βιώσιμες δράσεις.    

Μπορείτε να το βρείτε εδώ: https://www.muecke-spiele.de/ 

Evolution: Climate (Εξέλιξη: Κλίμα) 

Το Evolution: Climate είναι ένα παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες/τριες 

πρέπει να προσαρμόσουν και να εξελίξουν τα είδη τους σε ένα 

συνεχώς εναλλασσόμενο οικοσύστημα όπου τα τρόφιμα είναι λίγα, 

παραμονεύουν αρπακτικά και το κλίμα μπορεί να ποικίλει από 

υπερβολικά ζεστό σε υπερβολικά κρύο. Οι παίκτες/τριες παίρνουν τον 

ρόλο των σαρκοφάγων και των φυτοφάγων, καθώς αναπτύσσουν 

επίσης νέα βιολογικά χαρακτηριστικά όπως κέρατα ή σκληρά κελύφη για να επιβιώσουν.   

https://www.muecke-spiele.de/
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Μπορείτε να το βρείτε εδώ: https://www.northstargames.com/collections/strategy-

games/products/evolution-climate 

Keep Cool (Μείνε Ψύχραιμος/η) 

Το Keep Cool είναι ένα παιχνίδι κλιματικών 

διαπραγματεύσεων όπου ο/η κάθε παίκτης/τρια παίρνει το 

ρόλο μιας χώρας ή έθνους με ένα μοναδικό σύνολο 

οικονομικών ενδιαφερόντων, στόχων και δυνατοτήτων. Οι 

δράσεις που απαιτούνται από τους/τις παίκτες/τριες για να 

επιτύχουν αυτούς τους στόχους μπορούν να επιφέρουν 

αρνητικά αποτελέσματα στα αέρια του θερμοκηπίου και όλοι/ες χάνουν εάν οι παγκόσμιες 

θερμοκρασίες ανέβουν πολύ ψηλά.  Οι παίκτες/τριες πρέπει να αποφασίσουν σε κάθε γύρο εάν 

επιθυμούν να εφαρμόσουν μέτρα προστασίας του κλίματος που θα ωφελήσουν όλους/ες 

τους/τις παίκτες/τριες, ή αν προτιμούν να ενεργήσουν για τα προσωπικά τους συμφέροντα 

ούτως ώστε να επιτύχουν το δικό τους στόχο πιο γρήγορα. Ο/Η πρώτος/η παίκτης/τρια που θα 

πετύχει το στόχο του/της κερδίζει, αλλά η παντελής έλλειψη συνεργασίας με άλλους/ες 

παίκτες/τριες θα οδηγήσει στην παγκόσμια κατάρρευση του περιβάλλοντος.  Το παιχνίδι μπορεί 

να χαρακτηριστεί και ως ένα serious game για την παγκόσμια υπερθέρμανση του πλανήτη, που 

μπορεί να διευκολύνει την εμπειρική μάθηση σχετικά με τις δυσκολίες της διεθνούς κλιματικής 

πολιτικής.  

Μπορείτε να το βρείτε εδώ: https://www.climate-game.net/en/the-board-game/ 

 

https://www.northstargames.com/collections/strategy-games/products/evolution-climate
https://www.northstargames.com/collections/strategy-games/products/evolution-climate
https://www.climate-game.net/en/the-board-game/
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Photosynthesis (Φωτοσύνθεση) 

Η Photosynthesis είναι ένα στρατηγικό επιτραπέζιο παιχνίδι με 

ρεαλιστικά στοιχεία παιχνιδιού και όμορφα γραφικά. Στο 

Photosynthesis, ο στόχος είναι η συλλογή των περισσότερων 

πόντων μέσω της ολοκλήρωσης κύκλων ζωής των δέντρων. Το 

παιχνίδι παίζεται σε μια σειρά από γύρους, οι οποίοι 

αποτελούνται από δύο στάδια: το στάδιο της φωτοσύνθεσης και 

το στάδιο του κύκλου ζωής. Φύτεψε και διαμόρφωσε το συνεχώς 

εναλλασσόμενο δάσος, καθώς καλλιεργείς τους σπόρους σου και την στρατηγική σου. 

Παρακολούθησε τα δέντρα στον κύκλο ζωής τους, από τη φύτευση μέχρι την πλήρη άνθηση και 

αναζωογόνηση και κέρδισε πόντους καθώς τα φύλλα τους μαζεύουν ενέργεια από τις 

περιστρεφόμενες ακτίνες του ήλιου. Διάλεξε προσεκτικά που να σπείρεις και πότε να φυτέψεις, 

καθώς τα δέντρα υπό σκιά αποκλείονται από το φως και τους πόντους. 

Μπορείτε να το βρείτε εδώ: 

https://www.blueorangegames.com/index.php/games/photosynthesis 

Polar Eclipse Board Game (Επιτραπέζιο Παιχνίδι Πολική Έκλειψη) 

Το επιτραπέζιο παιχνίδι Polar Eclipse είναι ένας 

διασκεδαστικός τρόπος διδασκαλίας/εκμάθησης για τους 

κλιματικούς κινδύνους. Εστιάζοντας στη βιοποικιλότητα και 

συντήρηση, οι παίκτες/τριες επιλέγουν τον καλύτερο τρόπο 

για να προστατέψουν το ζώο που έχουν επιλέξει. Το 

περιεχόμενο του παιχνιδιού ενώνει τους/τις παίκτες/τριες 

(μια θαλάσσια χελώνα, μια τσίτα, ένα δέντρο σεκόγια, ένα 

αγόρι και μια πρασινοκέφαλη πάπια) με την σκληρή πραγματικότητα ότι μια δράση επιφέρει μια 

αντίδραση. Η γνώση και η προθυμία του να παίρνεις ρίσκα (ιδεοκαταιγισμός) θα σε βοηθήσει 

https://www.blueorangegames.com/index.php/games/photosynthesis
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(τα είδη σου) και τελικά όλα τα είδη θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης. Εν συντομία 

το Polar Eclipse δημιουργήθηκε για να φέρει κοντά άτομα με σκοπό να μιλήσουν και να μάθουν 

για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι με την κλιματική αλλαγή και τη ζωτικότητα της 

δράσης για τη φροντίδα αυτού του γενναιόδωρου πλανήτη. 

Μπορείτε να το βρείτε εδώ: https://www.polareclipsegame.com/ 

Hit the Habitat Trail (Ακολουθήστε το Μονοπάτι του Οικότοπου) 

Στο παιχνίδι Hit the Habitat Trail, οι παίκτες/τριες μαθαίνουν 

σχετικά με τα ζώα και το περιβάλλον καθώς ακολουθούν το 

πέτρινο μονοπάτι μέσα από τους οικότοπους του πλανήτη. Οι 

παίκτες/τριες συλλέγουν κάρτες οικότοπων όταν απαντήσουν 

σωστά σε μια ερώτηση γνώσης. Οι ερωτήσεις είναι 

πολλαπλής επιλογής ή σωστό ή λάθος, κάτι που το κάνει ένα 

εξαιρετικό εκπαιδευτικό παιχνίδι που προκαλεί ζωηρές 

συζητήσεις. Οι κάρτες Σοφίας (Wisdom) και Συνέπειας 

(Consequence) παρέχουν πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικούς κινδύνους και τρόπους που 

με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε στη βελτίωση του περιβάλλοντος.  Με κάθε σωστή 

απάντηση σε μια ερώτηση σχετικά με ένα ζώο ή οικότοπο στις κάρτες Γνώσης, οι παίκτες/τριες 

παίρνουν μια κάρτα Οικότοπου. Ο/Η παίκτης/τρια που θα συγκεντρώσει δύο κάρτες Οικότοπου 

από κάθε οικότοπο είναι ο/η επιστάτης/τρια της Γης και ο/η νικητής/τρια του παιχνιδιού. Το 

παιχνίδι είναι διασκεδαστικό για ενήλικες και παιδιά.  

Μπορείτε να το βρείτε εδώ: Hit the Habitat Trail! | JAX Games 

 

  

https://www.polareclipsegame.com/
https://www.jaxgames.com/hit-the-habitat-trail-3/
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Πρακτική Εφαρμογή: Δραστηριότητες Περιβαλλοντικού Ακτιβισμού 

Η ενότητα αυτή αποτελείται μια σειρά από εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν 

λεπτομερείς οδηγίες ούτως ώστε να κάνει την εφαρμογή τους από τους/τις εκπαιδευτικούς μια 

εύκολη διαδικασία.  Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

χωρίζονται σε 2 κατηγορίες, μια για μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και μια για 

μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτός ο διαχωρισμός βοηθά στην εφαρμογή 

δραστηριοτήτων που έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας και διατήρησης του ενδιαφέροντος των 

μαθητών/τριων ανάλογα με την ηλικία τους. Συνεπώς σε κάθε μια από τις 2 κατηγορίες 

υπάρχουν διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων 

σχετικά με τον ακτιβισμό σε συνδυασμό με περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα.  

Δραστηριότητες για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Τίτλος Δραστηριότητας: Ας συλλέξουμε καπάκια! 

Στόχοι,  

Δεξιότητες και 

Μαθησιακό 

Αποτέλεσμα  

Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές/τριες θα 

μάθουν πως να μεταδίδουν στην τοπική κοινότητα τη σημασία της 

συλλογής καπακιών από πλαστικά μπουκάλια με σκοπό να τα 

ανακυκλώσουν και η ανταμοιβή θα είναι πολύτιμη:  όταν συλλέξουν 

συγκεκριμένο αριθμό καπακιών, μπορούν να τα ανταλλάξουν με ένα 

αναπηρικό αμαξίδιο, το οποίο μπορούν να δωρίσουν σε 

οποιοδήποτε/οποιαδήποτε που το έχει ανάγκη, και συνεπώς να 

καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση προς τους άλλους 

συνανθρώπους. Με άλλα λόγια, συλλέγουμε καπάκια για ένα διπλά 

καλό σκοπό: την προώθηση της ανακύκλωσης πλαστικών και 

ενίσχυση της ενσυναίσθησης, ευαισθησίας και σεβασμού για τη 

διαφορετικότητα. 

Απαραίτητα Υλικά ✓ Υλικά για την κατασκευή χάρτινων δοχείων για τη συλλογή 

καπακιών πλαστικών μπουκαλιών (πχ κουτιά και υλικά 

ζωγραφικής). 
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✓ Μπλουζάκια ή καπέλα που αναγράφουν την ημερομηνία και το 

σκοπό της δραστηριότητας.  

✓ Μερικά θρανία ή τραπέζια για την τοποθέτηση όλου του 

πληροφοριακού υλικού.  

✓ Συστήνεται στους/στις εκπαιδευτικούς να ετοιμάσουν ένα 

έγγραφο σύμπραξης με τοπικά καταστήματα, καφετέριες και 

εστιατόρια με σκοπό να συλλέξουν στοιχεία επικοινωνίας, ενώ 

θα πρέπει να τους παρέχουν ένα έγγραφο που να εξηγεί τη 

δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων 

επικοινωνίας του σχολείου και των υπεύθυνων δασκάλων. 

Τοποθεσία Η ακτιβιστική δράση μπορεί να διεξαχθεί σε μια κεντρική τοποθεσία 

στην πόλη, όπου υπάρχουν πολλά καταστήματα, καφετέριες και 

εστιατόρια. 

Διάρκεια Η προτεινόμενη διάρκεια είναι 2 ώρες σε ένα κεντρικό ανοικτό χώρο 

με σκοπό να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει συμπολίτες τους 

που περνούν από το χώρο και ακόμα 2 ώρες για την προώθηση των 

κάδων καπακιών και να ζητήσουν συνεργασία από αντίστοιχα 

καταστήματα, καφετέριες και εστιατόρια. 

Επιπρόσθετα, απαιτείται χρόνος προετοιμασίας, ιδιαίτερα για τη 

κατασκευή χάρτινων δοχείων, των λιστών σύμπραξης και την 

προαιρετική προετοιμασία για μπλουζάκια ή καπέλα.  

Οδηγίες Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με τον δήμο 

είτε με μια υπεύθυνη εταιρεία και να ενημερωθούν σχετικά με τη 

διαδικασία προσφοράς ενός αναπηρικού αμαξιδίου σε αντάλλαγμα 

για μια ποσότητα καπακιών πλαστικών μπουκαλιών.  

Όσον αφορά την προετοιμασία, οι μαθητές/τριες πρέπει να 

ετοιμάσουν χάρτινα κουτιά συλλογής καπακιών και να ζωγραφίσουν 

στο πλάι ή να επικολλήσουν φωτογραφίες από καπάκια πλαστικών 

μπουκαλιών ούτως ώστε η χρήση αυτών των καλάθων να είναι 

εμφανής.Μπορούν επίσης να φορέσουν μπλουζάκια ή καπέλα με το 

μήνυμα της ημέρας τυπωμένο σε αυτά και φορώντας τα ο σκοπός 
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και το περιεχόμενο της ακτιβιστικής δράσης θα είναι εμφανώς ορατό 

σε όλους. 

Θα τοποθετήσουν όλα τα αντικείμενα (τα κουτιά συλλογής και 

οποιοδήποτε άλλο ενημερωτικό υλικό) σε ένα κεντρικό σημείο στην 

πόλη και θα ενημερώσουν τους περαστικούς συμπολίτες τους 

σχετικά με τη δράση τους, δηλαδή ότι με τη συλλογή καπακιών 

πλαστικών μπουκαλιών βοηθούν ένα/μια συμπολίτη τους 

προσφέροντας τους ένα αναπηρικό αμαξίδιο, το οποίο θα δοθεί 

δωρεάν ως αντάλλαγμα για μια ποσότητα καπακιών που 

συλλέχθηκαν.  Παράλληλα, θα ενθαρρύνουν τους/τις πολίτες να 

βοηθήσουν στη συλλογή καπακιών από μπουκάλια που μπορεί να 

έχουν μαζί τους εκείνη τη δεδομένη στιγμή, για παράδειγμα από ένα 

μπουκάλι νερού που όλοι συνήθως έχουν μαζί τους αλλά και τη 

συλλογή καπακιών στο σπίτι και τη μεταφορά τους στο σχολείο.  

Οι μαθητές/τριες έπειτα θα περάσουν από κεντρικά καταστήματα 

όπως καταστήματα ενδυμάτων, καφετέριες και εστιατόρια και θα 

ζητήσουν τη συνεργασία τους για τη συλλογή καπακιών από 

πλαστικά μπουκάλια. Δηλαδή θα δώσουν τα κουτιά που έφτιαξαν 

για τη συλλογή καπακιών, όπου η συλλογή θα είναι εύκολη αφού 

τέτοιου είδους καταστήματα χρησιμοποιούνται πλαστικά 

μπουκάλια νερού και αναψυκτικών σε μεγάλο βαθμό. 

Θα πρέπει να επιτευχθεί μια συμφωνία με το κάθε κατάστημα, 

υπογράφοντας το έντυπο συνεργασίας ούτως ώστε να μπορούν να 

επικοινωνήσουν με τους εκπαιδευτικούς που είναι υπεύθυνοι όταν 

το κουτί γεμίσει. Τέλος, όταν η απαραίτητη ποσότητα πλαστικών 

καπακιών συλλεχθεί, θα δοθεί στα άτομα υπεύθυνα για την 

ανταλλαγή και η διαδικασία της συλλογής μπορεί να ξεκινήσει ξανά.   

Χρήσιμες 

συμβουλές 

Ο ακτιβισμός, η ανακύκλωση, η προστασία του περιβάλλοντος, η 

ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας, η κοινωνική συμβολή και 

η καλλιέργεια ενσυναίσθησης είναι όλα μηνύματα ακτιβιστικής 

δράσης. Όλα αυτά πρέπει να επεξηγηθούν στους/στις μαθητές/τριες 

ώστε να τους ενισχυθεί ο ενθουσιασμός για δράση.  
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Τίτλος δραστηριότητας: Ανταλλάξτε το ποτήρι σας, δώστε ζωή στο περιβάλλον! 

Στόχοι,  

Δεξιότητες και 

Μαθησιακό 

Αποτέλεσμα  

Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές θα 

συνειδητοποιήσουν τη σημασία της διακοπής της χρήσης 

πλαστικών και χάρτινων ποτηριών και της αντικατάστασής τους 

με επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια από υλικά φιλικά προς το 

περιβάλλον, όπως τα ποτήρια από μπαμπού. Θα συλλέξουν 

πλαστικά και χάρτινα ποτήρια και θα τα ανταλλάξουν με ποτήρια 

πολλαπλών χρήσεων, στέλνοντας το μήνυμα ότι όλοι μπορούμε 

να συμβάλουμε θετικά στη φροντίδα του περιβάλλοντος και στην 

πρόληψη και επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής. 

Απαραίτητα Υλικά ✓ Μπορεί να δημιουργηθεί ένα ταμείο της τάξης και κάθε 

μαθητής να συνεισφέρει ένα μικρό χρηματικό ποσό, ώστε το 

τελικό ποσό που θα συγκεντρωθεί να χρησιμοποιηθεί για την 

αγορά επαναχρησιμοποιούμενων ποτηριών από μπαμπού. 

Μια καλή ιδέα θα ήταν να συλλέγετε συσκευασίες αλουμινίου 

ή γυάλινα μπουκάλια και να τα δίνετε για ανακύκλωση σε 

εταιρείες που προσφέρουν χρηματικό αντίτιμο για τη συλλογή 

τους.  

✓ Μεγάλα χάρτινα κουτιά για τη συλλογή πλαστικών και 

χάρτινων ποτηριών μίας χρήσης. 

✓ Ενημερωτικές αφίσες ή πανό σχετικά με τη δραστηριότητα. 

✓ Μικρά φυλλάδια με το λογότυπο του σχολείου και το σύνθημα 

της δράσης για να δοθούν σε κάθε πολίτη που θα ενημερωθεί 

για τη δράση, ώστε να διαδοθεί περαιτέρω το μήνυμα. 

Τοποθεσία Η ακτιβιστική δράση μπορεί να λάβει χώρα σε κεντρικό σημείο της 

πόλης ή έξω από το σχολείο ή σε συνδυασμό με άλλη σχολική 

εκδήλωση (για παράδειγμα τη χριστουγεννιάτικη ή την 

καλοκαιρινή γιορτή). 

Διάρκεια Η δράση θα χρειαστεί χρόνο για την προετοιμασία της συλλογής 

χρημάτων (είτε συσκευασίες αλουμινίου είτε γυάλινα μπουκάλια 
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προς ανακύκλωση για χρηματικό αντίτιμο) και πλαστικά και 

χάρτινα ποτήρια μίας χρήσης. Για την ίδια τη δράση, ο 

προτεινόμενος χρόνος αν πραγματοποιείται σε κεντρικό σημείο 

της πόλης θα μπορούσε να είναι 2 ώρες, ενώ αν πραγματοποιείται 

έξω από το σχολείο ή σε συνδυασμό με άλλη εκδήλωση, μπορεί να 

επιλεγεί η πιο αποτελεσματική διάρκεια. 

Οδηγίες Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι μαθητές θα έχουν σε χάρτινα 

κουτιά όσα περισσότερα πλαστικά ή χάρτινα ποτήρια μίας χρήσης 

μπορούν να συλλέξουν από τα σπίτια τους με βάση τις 

καθημερινές τους συνήθειες, τόσο τις δικές τους όσο και των 

γονιών τους.  

Παράλληλα, θα έχουν και τα επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια 

μπαμπού που αγόρασαν, τα οποία θα είναι σε πολύ μικρότερη 

ποσότητα από τα ποτήρια μιας χρήσης. 

Η κίνηση αυτή θα δείξει στους άλλους ότι με τη χρήση 

επαναχρησιμοποιούμενων ποτηριών εξοικονομείται μεγάλη 

ποσότητα απορριμμάτων, ειδικά υλικών που είτε ανακυκλώνονται 

δύσκολα (χάρτινα ποτήρια λόγω του λεπτού πλαστικού στρώματος 

που τα κάνει αδιάβροχα) είτε οι χρήστες δε τα ανακυκλώνουν  

(πλαστικά ποτήρια που δεν καταλήγουν στους κάδους 

ανακύκλωσης). 

Χρήσιμες 

συμβουλές 

Οι μαθητές θα μπορούσαν να έχουν φυλλάδια ή αφίσες με τα 

ακόλουθα συνθήματα: 

- Πιείτε τον καφέ σας...  αλλιώς! 

- Δώστε ένα φιλί ζωής στο περιβάλλον! 

- Αντικαταστήστε τώρα το πλαστικό ποτήρι σας και δώστε ζωή στη 

φύση! 

- Αποκτήστε οικολογική συνείδηση, βοηθήστε να σωθεί ο 

πλανήτης! 
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- Πείτε ναι στα επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια από υλικά φιλικά 

προς το περιβάλλον! 

 

Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να 

προσπαθήσουν να διαδώσουν αυτή τη δράση όσο το δυνατόν 

περισσότερο τόσο στη σχολική τους κοινότητα όσο και στην τοπική 

κοινωνία γενικότερα. Μπορούν να βγάλουν φωτογραφίες και να 

γράψουν ένα άρθρο ή ακόμα και ένα ολόκληρο σχολικό περιοδικό 

που να περιλαμβάνει τόσο αυτή τη δράση όσο και άλλες σχολικές 

δραστηριότητες που σχετίζονται με τον ακτιβισμό και τη φροντίδα 

για το περιβάλλον. 
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Τίτλος δραστηριότητας: Καθαρισμός πάρκου γειτονιάς 

Στόχοι,  

Δεξιότητες και 

Μαθησιακό 

Αποτέλεσμα  

Αυτή η δραστηριότητα θα προσπαθήσει να κάνει τους μαθητές να 

συνειδητοποιήσουν ότι πολλά από τα σκουπίδια μας μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν. Ως εκ τούτου, θα κατανοήσουν 

καλύτερα τη χρήση διαφορετικών υλικών, ενώ παράλληλα θα 

βελτιώσουν την ενσυναίσθησή τους για την ελαχιστοποίηση της 

χρήσης πλαστικών. Επιπλέον, θα συνειδητοποιήσουν πόσο εύκολο 

είναι να είναι κανείς ενεργός πολίτης και να κάνει βιώσιμες 

επιλογές, ενώ παράλληλα θα αναπτύξουν τις κοινωνικές τους 

δεξιότητες. 

Απαραίτητα Υλικά Σακούλες για την συλλογή σκουπιδιών. 

Τοποθεσία Ένα πάρκο στην γειτονιά 

Διάρκεια 2-3 ώρες 

Οδηγίες Οι μαθητές θα συλλέξουν τα ανακυκλώσιμα σκουπίδια (π.χ. 

κουτιά, καπάκια, πλαστικά μπουκάλια κ.λπ.) σε τρεις μεγάλες 

υφασμάτινες σακούλες. Τα μη ανακυκλώσιμα υλικά θα 

τοποθετηθούν σε μια τέταρτη σακούλα. 

Στη συνέχεια οι μαθητές θα πρέπει να αναζητήσουν κάδους 

ανακύκλωσης για να πετάξουν τα σκουπίδια ανάλογα με την 

κατηγορία στην οποία ανήκουν (γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο και μη 

ανακυκλώσιμα). 

Θα είναι επίσης χρήσιμο να προωθήσουν τη δράση τους και να 

ενθαρρύνουν τους γονείς τους και άλλους πολίτες να τους 

βοηθήσουν. 

Χρήσιμες 

συμβουλές 

Είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς να κάνουν τους μαθητές 

να αισθάνονται ότι η ανακύκλωση πρέπει να είναι μέρος της 

καθημερινότητάς τους. 
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Τίτλος δραστηριότητας: Πώς πηγαίνεις στο σχολείο; 

Στόχοι, ικανότητες 

και μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Μέσω αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές θα κατανοήσουν 

πώς μπορεί να μειωθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα, διότι οι 

γονείς που μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο, ακόμη και αν 

κάνουν σύντομες διαδρομές, ευθύνονται για ένα σημαντικό 

ποσοστό του κυκλοφοριακού προβλήματος στην εκάστοτε 

περιοχή. Επίσης, με το περπάτημα ή το ποδήλατο για να φτάσουμε 

στο σχολείο εξοικονομούνται καύσιμα, γεγονός που μειώνει τις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την ατμοσφαιρική 

ρύπανση. Επιπλέον, το περπάτημα και η ποδηλασία, σε αντίθεση 

με την οδήγηση, είναι "βιώσιμοι" τρόποι μεταφοράς και σε 

συνδυασμό με τη χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς είναι πιο 

φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές από τη χρήση αυτοκινήτου. 

Τέλος, οι μαθητές θα συνειδητοποιήσουν ότι το περπάτημα και η 

ποδηλασία είναι καλοί τρόποι για να μάθουν να κινούνται με 

ασφάλεια στους δρόμους και παράλληλα να ασκούνται. 

Απαραίτητα υλικά Μεγάλα λευκά χαρτιά και χρωματιστοί μαρκαδόροι ή πίνακας. 

Τοποθεσία Σχολικό περιβάλλον  

Διάρκεια 15 – 20 λεπτά 

Οδηγίες Θα μπορούσατε να ξεκινήσετε με τη δραστηριότητα "Πρασίνισμα 

των δέντρων". Ζωγραφίστε ένα μεγάλο δέντρο με κλαδιά αλλά 

χωρίς φύλλα σε ένα μεγάλο κομμάτι λευκό χαρτί ή χαρτόνι στην 

τάξη (κάθε μαθητής θα μπορούσε επίσης να φτιάξει το δικό του). 

Κάθε φορά που ένας μαθητής πηγαίνει στο σχολείο με τα πόδια ή 

με το ποδήλατο, θα προσθέτει ένα ζωγραφισμένο πράσινο φύλλο 

στο δέντρο της τάξης και ένα στο δικό του. Αν πάλι περπατούν ή 

ποδηλατούν μόνο ένα μέρος της διαδρομής ή χρησιμοποιούν τα 
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μέσα μαζικής μεταφοράς, θα προσθέσουν ένα κίτρινο φύλλο. Αν 

καταλήξει να κάνει όλη τη διαδρομή με αυτοκίνητο, τότε θα 

προσθέσει ένα καφέ φύλλο. Στο τέλος της εβδομάδας ή του μήνα 

θα συγκρίνουν τα προσωπικά τους δέντρα. Ποιος μαθητής έχει το 

πιο πράσινο; Ομοίως, θα ελέγξουν ποια τάξη έχει το πιο πράσινο 

δέντρο. Θα μπορούσε να δοθεί ένας τίτλος ως επιβράβευση στον 

μαθητή ή στην τάξη που κερδίζει κάθε φορά, όπως "πράσινος 

πολίτης" ή "η πιο βιώσιμη τάξη". 

Χρήσιμες 

συμβουλές 

Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να συνδυαστεί με την Ευρωπαϊκή 

Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο (22 Σεπτεμβρίου) και την Παγκόσμια 

Ημέρα Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή (4 Νοεμβρίου). Θα 

μπορούσε να ανακοινωθεί με αφίσες και φυλλάδια σε όλο το 

σχολείο. 
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Τίτλος δραστηριότητας: Τραγουδώντας για το περιβάλλον! 

Στόχοι, ικανότητες 

και μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Αυτή η δραστηριότητα θα βοηθήσει τους μαθητές να 

ανακαλύψουν εναλλακτικούς τρόπους για την προώθηση της 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και να ενισχύσουν τη 

δημιουργικότητά τους. Επιπλέον, θα προσφέρει στους μαθητές 

την ευκαιρία να αλληλοεπιδράσουν με τους συμμαθητές τους και 

να παρουσιάσουν τη δημιουργία τους σε άλλους εκπαιδευτικούς 

και πολίτες. 

Απαραίτητα υλικά ✓ Συσκευές εγγραφής μουσικής και μικρόφωνα.  

✓ Μουσικά όργανα. 

✓ Στίχοι. 

Τοποθεσία Η δραστηριότητα μπορεί να λάβει χώρα στο σχολείο, ενώ το 

τραγούδι μπορεί να προωθηθεί οπουδήποτε, όπως σε μια σχολική 

εκδήλωση ή ακόμη και στον ίδιο τον δήμο. 

Διάρκεια Η προετοιμασία και η ηχογράφηση του τραγουδιού μπορεί να 

διαρκέσει 2-3 ώρες ή και περισσότερο. 

Οδηγίες Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μουσικής μπορούν να βοηθήσουν 

τους μαθητές να γράψουν τους στίχους ενός δικού τους 

τραγουδιού για να ευαισθητοποιήσουν τους άλλους μαθητές και 

τους συμπολίτες τους σχετικά με την παγκόσμια κλιματική αλλαγή.  

Μετά την ηχογράφηση του τραγουδιού, οι καθηγητές και οι 

μαθητές θα προσπαθήσουν να προωθούν συνεχώς το τραγούδι σε 

κάθε ευκαιρία και εκδήλωση είτε στο ίδιο το σχολείο είτε σε άλλες 

κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής. 

Χρήσιμες 

συμβουλές 

Παράλληλα με τη σύνθεση ενός τραγουδιού με πρωτότυπους 

στίχους και μουσική, προτείνεται η κατασκευή μιας αφίσας με 

συνθήματα προκειμένου να προστεθεί μια συμπληρωματική 

εικόνα που συνδέεται με τη μουσική δημιουργία των μαθητών. 
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Τίτλος δραστηριότητας: Ζυγίστε τα απορρίμματά σας! 

Στόχοι, ικανότητες 

και μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Η δραστηριότητα αυτή επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση 

των μαθητών και των κατοίκων της περιοχής για ένα σημαντικό 

περιβαλλοντικό πρόβλημα: την ποσότητα των απορριμμάτων που 

παράγουμε καθημερινά. Μέσω αυτής της δραστηριότητας οι 

συμμετέχοντες (μαθητές) καθώς και οι αποδέκτες (γονείς και μέλη 

της τοπικής κοινότητας) θα μπορέσουν να εκτιμήσουν τη μέση 

ετήσια ποσότητα παραγωγής αποβλήτων. Όλοι τους θα γίνουν 

αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις και ικανότητες της περιβαλλοντικής 

ιδιότητας του πολίτη του 21ου αιώνα και η δραστηριότητα θα 

τους ενθαρρύνει να αγωνιστούν κατά της κλιματικής κρίσης. 

Απαραίτητα υλικά ✓ Πλαστικές σακούλες για συλλογή σκουπιδιών, 

✓ ζυγαριά,  

✓ κόλλες χαρτί,  

✓ χρονοδιάγραμμα ή ημερολόγιο,  

✓ στυλό. 

Τοποθεσία Σχολικό κυλικείο ή σπίτια μαθητών 

Διάρκεια 1 μήνα 

Οδηγίες Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, οι μαθητές ζυγίζουν τα 

απορρίμματα που συλλέγονται από το προσωπικό του σχολείου 

στο τέλος της σχολικής ημέρας ή που συλλέγονται στα σπίτια τους 

από τους γονείς. Κάθε μέρα οι μαθητές κρατούν σημειώσεις ώστε 

να ετοιμάσουν μια έκθεση στο τέλος του μήνα όπου υπολογίζουν 

τη μέση ποσότητα απορριμμάτων ανά μαθητή μηνιαίως. Οι 

μαθητές στο σχολείο μπορούν να υλοποιήσουν αυτή τη 

δραστηριότητα σε ομάδες - θα είναι πιο εύκολο γι' αυτούς. Ο 

καλύτερος τρόπος για να βρεθεί το στοιχείο αυτής της δράσης 

είναι να εμπλακεί το προσωπικό του σχολείου και να τους ζητηθεί 

να βοηθήσουν ώστε να δώσουν υποστήριξη στους μαθητές κατά 
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τη διάρκεια της ζύγισης των απορριμμάτων. Αν μπορέσουν να 

ζυγίσουν τα σκουπίδια από όλο το σχολείο, θα είναι δυνατόν να 

μετρήσουν πόσα σκουπίδια έχει το σχολείο ανά άτομο (μαθητές, 

καθηγητές, προσωπικό) ανά μήνα. 

Χρήσιμες 

συμβουλές 

Συνιστάται στους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν διάφορες 

ομάδες μαθητών στο σχολείο που θα λάβουν μέρος στη 

δραστηριότητα. Αυτό θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση χρόνου και 

στη συμμετοχή μεγάλου αριθμού μαθητών. Η έκθεση θα 

μπορούσε επίσης να παρουσιαστεί στις ιστοσελίδες των τοπικών 

αρχών ή του σχολείου ή ακόμη και στις τοπικές εφημερίδες. 
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Τίτλος δραστηριότητας: Οικολογική επίδειξη μόδας 

Στόχοι, ικανότητες 

και μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να συνειδητοποιήσουν οι 

μαθητές ότι πολλά από τα σκουπίδια μας μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν. Συνεπώς, θα κατανοήσουν καλύτερα τη 

χρήση διαφορετικών υλών, ενώ θα βελτιώσουν την ενσυναίσθησή 

τους για την ελαχιστοποίηση της χρήσης πλαστικών. Επιπλέον, θα 

συνειδητοποιήσουν πόσο εύκολο είναι να είναι κανείς ενεργός 

πολίτης και να κάνει βιώσιμες επιλογές. 

Απαραίτητα υλικά Οποιοδήποτε ανακυκλώσιμο υλικό που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν οι μαθητές για να δημιουργήσουν ρούχα ή 

αξεσουάρ, μια φωτογραφική μηχανή ή ένα κινητό τηλέφωνο για 

να καταγράψουν και να φωτογραφίσουν την επίδειξη μόδας. 

Τοποθεσία Σχολικός χώρος 

Διάρκεια Περίπου 2 - 3 εβδομάδες. Οι μαθητές χρειάζονται χρόνο για να 

προετοιμάσουν τα ρούχα από ανακυκλωμένα υλικά και να 

οργανώσουν μια επίδειξη μόδας στο σχολείο ή στην τοπική 

κοινότητα. 

Οδηγίες Οι μαθητές ετοιμάζουν μια συλλογή ρούχων από ανακυκλωμένα 

υλικά. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης ο δάσκαλος μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τεχνικές εμπνευσμένες από τον κλάδο της μόδας 

για να δημιουργήσει μια "πραγματική επίδειξη μόδας" σαν 

συντονιστής που θα περιγράφει τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 

για την κατασκευή του ρούχου. Αν οι μαθητές σας έχουν καλή 

αίσθηση του χιούμορ, μπορείτε να τους δώσετε κάποιες 

συμβουλές για το πώς να προετοιμάσουν κάποιες κωμικές σκηνές 

- θα μπορούσε να αποτελέσει ένα είδος κινήτρου για να σκεφτούν 

τη "δεύτερη ζωή" για κάποιο από τα πράγματα που 

χρησιμοποιούμε καθημερινά, κι έτσι θα διοργανώσουν μια 
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επίδειξη μόδας χρησιμοποιώντας τα ρούχα και θα την 

καταγράψουν χρησιμοποιώντας μια φωτογραφική μηχανή ή ένα 

κινητό τηλέφωνο. Το φωτορεπορτάζ με σύντομα σχόλια μπορεί να 

παρουσιαστεί στο σχολείο. 

Χρήσιμες 

συμβουλές 

Το αρχείο ή το φωτορεπορτάζ μπορεί να παρουσιαστεί κατά τη 

διάρκεια κάποιου σχολικού φεστιβάλ ή σε σχολικό ιστότοπο. 
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Τίτλος δραστηριότητας: Βιώσιμη Τέχνη 

Στόχοι, ικανότητες 

και μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές θα 

μάθουν να αναζητούν δημιουργικούς τρόπους 

επαναχρησιμοποίησης ή επεξεργασίας διαφορετικών τύπων 

υλικών, ώστε να ξαναγίνουν χρήσιμα. Οι συμμετέχοντες θα 

χρησιμοποιήσουν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες για να 

δημιουργήσουν ένα γλυπτό ή ένα άλλο έργο τέχνης και να δώσουν 

απόδειξη στους αποδέκτες (φίλους, τοπική κοινότητα κ.λπ.) ότι το 

να δίνεις "δεύτερη ζωή" στα πράγματα λειτουργεί πραγματικά και 

μπορεί να είναι χρήσιμο στην καθημερινή ζωή.  Η δραστηριότητα 

αυτή όχι μόνο θα ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους σχετικά με 

τη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά θα αποτελέσει και πηγή 

έμπνευσης για τους ίδιους τους μαθητές. 

Απαραίτητα υλικά Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε υλικό 

θέλουν ή βρίσκουν πιο εύκολα με ιδιαίτερη έμφαση στα πλαστικά. 

Μπορούν επίσης να βρουν υλικά για να δημιουργήσουν αφίσες 

σχετικά με τις δράσεις τους. 

Τοποθεσία Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν τα έργα τους στο σχολείο 

ή στο σπίτι και στη συνέχεια θα πρέπει να οργανώσουν την έκθεση 

στο σχολείο ή στην περιοχή της γειτονιάς τους προσκαλώντας τους 

κατοίκους της περιοχής. 

Διάρκεια Η διάρκεια εξαρτάται από το χρόνο που χρειάζονται για τη 

δημιουργία των έργων τέχνης και την οργάνωση της έκθεσης. 

Οδηγίες Οι μαθητές προσπαθούν να βρουν στο σπίτι τους πράγματα και 

υλικά που δεν χρησιμοποιούνται πλέον από τους ίδιους και τις 

οικογένειές τους. Τα φέρνουν στο σχολείο όπου δημιουργούν κάτι 

χρήσιμο και εμπνευσμένο. Μετά την ολοκλήρωση της 

καλλιτεχνικής δημιουργίας οι μαθητές θα οργανώσουν την έκθεση 

στο σχολείο ή σε κάποιο άλλο σημείο στην περιοχή της γειτονιάς. 
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Θα πρέπει επίσης να προετοιμάσουν την αφίσα ή την ανάρτηση 

για την προώθηση της εκδήλωσης στους πιθανούς 

προσκεκλημένους.  Αν επιλέξουν την αφίσα, θα πρέπει να την 

ετοιμάσουν από ανακυκλωμένα υλικά.   

Χρήσιμες 

συμβουλές 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βοηθήσουν τους μαθητές να 

προετοιμάσουν την έκθεση στη γειτονιά τους (να επιλέξουν τον 

χώρο, να ζητήσουν άδεια κ.λπ.). 
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Τίτλος δραστηριότητας: Ειδήσεις Διαχείρισης απορριμμάτων 

Στόχοι, ικανότητες 

και μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Ο κύριος στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μικρότεροι 

μαθητές και να γίνουν ανοιχτόμυαλοι και συνειδητοποιημένοι 

πολίτες της Γης. Αν οι γνώσεις τους θα είναι ευρείες, οι 

μελλοντικές αποφάσεις τους σχετικά με τη χρήση των πόρων θα 

είναι υπεύθυνες. Κάθε άρθρο ή σύντομη πληροφορία απαιτεί από 

τον μαθητή να διευρύνει τις γνώσεις του σχετικά με τους 

περιβαλλοντικούς κινδύνους. Θα χρησιμοποιούν πληροφορίες 

που έχουν προετοιμάσει οι εκπαιδευτικοί - θα θυμούνται 

περισσότερα από ό,τι κατά τη διάρκεια των κανονικών μαθημάτων 

και θα τις χρησιμοποιούν στις καθημερινές τους καταστάσεις. 

Απαραίτητα υλικά Σχολικός δικτυακός τόπος, σχολικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή 

ηλεκτρονικό σχολικό μητρώο 

Τοποθεσία Ίντερνετ  

Διάρκεια Μια σχολική χρονιά  - ένα μήνα την φορά 

Οδηγίες Οι εκπαιδευτικοί με ομάδες μαθητών μπορούν να προετοιμάσουν 

σύντομες ειδήσεις για το περιβάλλον και να συλλέξουν μερικά 

ενδιαφέροντα στοιχεία για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Αυτό το είδος φυλλαδίου ή εφημερίδας που θα φτιάξετε, θα το 

στέλνετε στους μαθητές σας και στο κοινό του σχολικού ιστότοπου 

και των λογαριασμών κοινωνικών μέσων δικτύωσης τακτικά - π.χ. 

μία φορά το μήνα. Μπορείτε να προετοιμάσετε μια σελίδα (ή 

λιγότερο) με πληροφορίες - συμβουλές όπως ένα ενημερωτικό 

δελτίο κατάλληλο για νεαρούς μαθητές για το πώς μπορούν να 

αλλάξουν τις συνήθειές τους με σκοπό να προστατεύσουν τον 

πλανήτη μας. Αν έχετε έτοιμα φυλλάδια, οι μαθητές μπορούν να 

τα εκτυπώσουν και να ετοιμάσουν σύντομη έκθεση με κάποια 

γεγονότα. Ο κανόνας είναι ότι η εκστρατεία θα λειτουργήσει 
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καλύτερα αν χρησιμοποιούμε διαφορετικά κανάλια, όπως ο 

πίνακας ανακοινώσεων στην είσοδο του σχολείου, η αποστολή 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η παρουσίασή του στην 

ιστοσελίδα του σχολείου και στο Instagram μπορεί να φέρει 

αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Χρήσιμες 

συμβουλές 

Μετά το ενημερωτικό δελτίο μπορείτε να συζητήσετε με τους 

μαθητές σας ή να τους καλέσετε να οργανώσουν μια έκθεση με τις 

αφίσες που έφτιαξαν οι μαθητές σχετικά με το θέμα. 
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Δραστηριότητες για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Τίτλος δραστηριότητας: Δώστε ζωή στο καμένο δάσος! 

Στόχοι, ικανότητες 

και μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Μέσω αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές θα βιώσουν τη 

σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης 

των δασών και θα εξερευνήσουν την έννοια του εθελοντισμού. 

Εκτός από τη συνειδητοποίηση της περιβαλλοντικής ευθύνης, οι 

μαθητές θα βιώσουν έντονα τη δύναμη της συνεργασίας, θα 

ζεστάνουν τις καρδιές τους μέσω της κοινής προσπάθειας 

συμμαθητών και καθηγητών και θα απολαύσουν τη χαρά της 

περιπέτειας και της προσφοράς. 

Απαραίτητα υλικά ✓ δενδρύλλια και κατάλληλο εξοπλισμό για τη φύτευση των 

δενδρυλλίων 

✓ κατάλληλα ρούχα και παπούτσια 

Τοποθεσία Μια δασική περιοχή που έχει καεί ή αν δεν υπάρχει καμένη 

περιοχή κοντά, τότε ένα δάσος ή μια περιοχή δίπλα σε δάσος όπου 

θα μπορούσαν να φυτευτούν δέντρα. 

Διάρκεια Αυτή η δραστηριότητα απαιτεί πολύ χρόνο για τη φύτευση των 

δενδρυλλίων, γι' αυτό συνιστάται να τη συνδυάσετε με μια 

ημερήσια εκδρομή. 

Οδηγίες Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, θα πρέπει να επικοινωνήσετε και 

να συνεργαστείτε με το Δασαρχείο, το οποίο φυσικά θα σας 

ενημερώσει ποια δενδρύλλια είναι κατάλληλα για την περιοχή που 

έχει επιλεγεί για αναδάσωση. Κατά την αναδάσωση θα πρέπει να 

φυτέψετε τα είδη που είναι κατάλληλα. Για παράδειγμα, δεν 

πρέπει ποτέ να αναδασώνουμε μόνο με κωνοφόρα (πεύκα ή 

έλατα), αλλά πρέπει να φυτεύουμε και πλατύφυλλα είδη, όπως 

χαρουπιές, βελανιδιές κ.λπ. Οι υπεύθυνοι δασολόγοι θα σας πουν 

ποια είδη είναι κατάλληλα. 
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Στη συνέχεια, θα προχωρήσετε στη προμήθεια των δενδρυλλίων, 

η οποία θα μπορούσε να γίνει με τη βοήθεια του ταμείου της τάξης 

είτε με τη βοήθεια του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων είτε με τη 

του τοπικού δήμου. 

Αφού γίνει όλη η προεργασία, οι μαθητές αναλαμβάνουν την 

ευθύνη για τη διαδικασία φύτευσης των δενδρυλλίων. Με μεγάλη 

προσοχή και προσωπική σωματική προσπάθεια, οι μαθητές 

εκτελούν το έργο της αναδάσωσης. 

Χρήσιμες 

συμβουλές 

Είναι μια καλή ευκαιρία για τους μαθητές να διευρύνουν τις 

γνώσεις τους σχετικά με τα δέντρα και τις σχετικές ανάγκες μιας 

περιοχής. Επιπλέον, είναι σημαντικό να επισημανθεί ο τρόπος 

προστασίας των δασών από μια πιθανή πυρκαγιά, με αναφορά στα 

επικίνδυνα απόβλητα ή σε επικίνδυνες δραστηριότητες, όπως το 

κάψιμο ξηρών χόρτων τους ζεστούς μήνες. 
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Τίτλος δραστηριότητας : Θέλουμε καθαρές εκβολές ποταμών! 

Στόχοι, ικανότητες 

και μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Αυτή η δραστηριότητα θα βοηθήσει τους μαθητές να χωριστούν σε 

ομάδες και να συνεργαστούν για να βρουν τρόπους να ασκήσουν  

όλοι μαζί ακτιβιστικές δράσεις. Θα δώσει επίσης στους μαθητές 

την ευκαιρία να σκεφτούν και να δράσουν κοινωνικά έξω από την 

τάξη, καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση και την περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση.  Οι μαθητές θα αναπτύξουν επίσης ηθικές αξίες 

και θα ενισχύσουν τη συμμετοχή τους στην επίλυση 

προβλημάτων και στην πρόκληση θετικών αλλαγών. 

Απαραίτητα υλικά ✓ γάντια μίας χρήσης 

✓ σακούλες απορριμμάτων 

✓ υλικά για την κατασκευή αφισών 

✓ φωτογραφική μηχανή ή smartphone για φωτογραφίες 

Τοποθεσία Η τοποθεσία της δραστηριότητας θα είναι σε ένα κοντινό ποτάμι 

και στη συνέχεια στην είσοδο του σχολείου θα παρουσιαστούν τα 

αποτελέσματα της δράσης στους υπόλοιπους μαθητές με μια 

έκθεση φωτογραφίας. 

Διάρκεια Η διάρκεια μπορεί να είναι 4-5 ώρες ή και περισσότερο.  

Οι μαθητές θα χρειαστούν επίσης χρόνο για να προετοιμάσουν τις 

αφίσες τους και να εκτυπώσουν τις φωτογραφίες. 

Οδηγίες Αρχικά, οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες στην τάξη για να 

συζητήσουν το θέμα και να εντοπίσουν τις κύριες αιτίες και 

επιπτώσεις της ρύπανσης στην περιοχή γύρω από το δέλτα του 

ποταμού. Στη συνέχεια, οι μαθητές θα προτείνουν πρόσθετες 

λύσεις και δράσεις για τη βελτίωση της κατάστασης.  

Οι εκπαιδευτικοί θα βοηθήσουν τους μαθητές να οργανώσουν τη 

δράση και τη δημιουργία αφισών. Θα οργανώσουν και θα 

επιβλέψουν επίσης τη διαδικασία καθαρισμού της όχθης του 

ποταμού και θα συμμετέχουν ενεργά μαζί με τους μαθητές. Θα 
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καθαρίσουν τα σκουπίδια και θα συλλέξουν τα απορρίμματα σε 

σακούλες που θα πάρουν μαζί τους για να τα πετάξουν στους 

κοντινούς κάδους. 

Οι μαθητές θα βγάλουν φωτογραφίες της περιοχής πριν από τον 

καθαρισμό, κατά τη διάρκεια της δράσης και μετά, για να δείξουν 

τη διαφορά που έκανε αυτή η παρέμβασή τους και να 

πραγματοποιήσουν μια έκθεση φωτογραφίας. 

Μετά την επιστροφή στο σχολείο θα οργανωθεί έκθεση 

φωτογραφίας και θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα της 

δράσης στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου. Οι μαθητές θα 

παρουσιάσουν τις αφίσες τους και θα δείξουν με τις φωτογραφίες 

τους το αποτέλεσμα της θετικής τους παρέμβασης στο φυσικό 

τοπίο του ποταμού. 

Χρήσιμες 

συμβουλές 

Θα μπορούσε να σταλθεί πρόσκληση στον σύλλογο γονέων, ώστε 

οι γονείς και οι κηδεμόνες να ενημερωθούν και να 

παρακολουθήσουν την έκθεση φωτογραφιών και να δουν τα 

θετικά αποτελέσματα της δράσης καθαρισμού των παιδιών. 

Επιπλέον, η τοπική κοινωνία θα μπορούσε να ενημερωθεί με την 

αναφορά της δράσης στην τοπική εφημερίδα και στο διαδίκτυο. 
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Τίτλος δραστηριότητας: Διοργάνωση debate! 

Στόχοι, ικανότητες 

και μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Η δραστηριότητα αυτή θα βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν 

δεξιότητες επικοινωνίας και να αλληλεπιδράσουν με σημαντικά 

πρόσωπα της κοινότητας, άλλους πολίτες και συνομηλίκους. 

Στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούν οι ίδιοι, αλλά και να 

μπορέσουν να μεταδώσουν την περιβαλλοντική τους 

ευαισθητοποίηση στους μεγαλύτερους, ώστε μαζί να γίνουν 

φορείς προώθησης καλών πρακτικών. 

Απαραίτητα υλικά ✓ Υλικά για την κατασκευή αφίσας. 

✓ Υλικά για την προετοιμασία ενός καταλόγου παρεμβάσεων 

που προτείνουν στον δήμαρχο για τη βελτίωση της εικόνας της 

πόλης στην οποία ζουν. 

Τοποθεσία Η συζήτηση θα διεξαχθεί σε ζωντανή μετάδοση σε ραδιοφωνικό 

σταθμό της πόλης και προτείνεται να ηχογραφηθεί για τη 

δημιουργία ενός podcast. 

Διάρκεια Η διάρκεια μπορεί να είναι μία ώρα ή περισσότερο. Οι μαθητές θα 

χρειαστούν επίσης χρόνο για να προετοιμάσουν εκ των προτέρων 

τις ερωτήσεις και τις αφίσες τους. 

Οδηγίες Πριν από τη συζήτηση, οι μαθητές θα πρέπει να ετοιμάσουν έναν 

κατάλογο με προτάσεις για ανακύκλωση, εθελοντικές 

δραστηριότητες, καθαρισμό πάρκων και πεζόδρομων και 

οτιδήποτε άλλο μπορούν να σκεφτούν σχετικά με περιβαλλοντικά 

ή κοινωνικά προβλήματα. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί θα 

επικοινωνήσουν με το Δημαρχείο για να ρωτήσουν αν ο Δήμαρχος 

ή κάποιο άλλο μέλος του Δημαρχείου θα ήταν διαθέσιμο για μία 

ραδιοφωνική συνέντευξη. Στη συνέχεια, οι μαθητές θα πρέπει να 

ετοιμάσουν έναν κατάλογο ερωτήσεων για τον συνεντευξιαζόμενο 

σχετικά με το ποια θα ήταν η συμβολή του στην υλοποίηση των 

ιδεών τους. 
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Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί σε ραδιοφωνικό σταθμό της 

πόλης, καθώς ο στόχος είναι να βρεθεί ένας τρόπος ώστε οι 

απόψεις και οι προτάσεις να ακουστούν σε όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο ακροατήριο. Ως εκ τούτου, οι υπεύθυνοι καθηγητές 

θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους τοπικούς ραδιοφωνικούς 

σταθμούς για να μάθουν ποιοι θα μπορούσαν να τους δεχτούν για 

την συνέντευξη. 

Είναι απαραίτητο να διαφημιστεί η ώρα της ζωντανής δημόσιας 

συζήτησης, ώστε οι γονείς και οι πολίτες της πόλης να μπορούν να 

συντονιστούν. Με άλλα λόγια, είναι πολύ σημαντικό να 

διαφημιστεί ώστε να μπορέσουν να ακούσουν την εκπομπή όσο το 

δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι. Η συζήτηση θα μπορούσε να 

καταγραφεί ως podcast για να προβληθεί ξανά σε μεταγενέστερο 

χρόνο σε άλλα μέσα ενημέρωσης. 

Χρήσιμες 

συμβουλές 

Να είστε δημιουργικοί. Αν κάποιος από το Δημαρχείο δεν δέχεται, 

οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναζητήσουν κάποιο άλλο άτομο 

από την τοπική κοινότητα. Επίσης, οι ραδιοφωνικές συνεντεύξεις 

θα μπορούσαν να καθιερωθούν σε συγκεκριμένα χρονικά 

διαστήματα, όπως μία συνέντευξη ανά μήνα ή ανά δίμηνο. 
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Τίτλος δραστηριότητας: Κάντε ποδήλατο και ελάτε μαζί μας για μια καθαρή 

ατμόσφαιρα! 

Στόχοι, ικανότητες 

και μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές θα 

μάθουν και θα επικοινωνήσουν στην τοπική κοινότητα τη 

σημασία της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 

ταυτόχρονα της προσωπικής ευαισθητοποίησης και της 

βελτίωσης της φυσικής μας κατάστασης μέσω της χρήσης 

ποδηλάτων. Έτσι, οι μαθητές θα συνειδητοποιήσουν ότι η 

ποδηλασία προσφέρει πληθώρα πλεονεκτημάτων, όπως λιγότερη 

ρύπανση για το περιβάλλον και υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού 

τρόπου ζωής. Επιπλέον, μέσω της δράσης, οι μαθητές θα 

ευαισθητοποιήσουν την τοπική κοινωνία και θα καλέσουν και 

άλλα σχολεία της περιοχής να αναλάβουν δράση. 

Απαραίτητα υλικά ✓ Ποδήλατα 

✓ Αφίσες με συνθήματα 

✓ Καπέλα ή κονκάρδες με το σύνθημα της δράσης 

✓ Αυτοκόλλητα με την αφίσα - σύμβολο της δράσης, εφόσον 

έχουν δημιουργηθεί. 

Τοποθεσία Δημαρχείο της περιοχής 

Διάρκεια 2 ώρες  

Οδηγίες Οι μαθητές προσπαθούν να προσκαλέσουν άλλους μαθητές από 

άλλα σχολεία για να οργανώσουν τη δραστηριότητα της 

ποδηλασίας. 

Καθορίζουν την ημέρα της ποδηλατοβόλτας και αρχίζουν να την 

ανακοινώνουν στην τοπική κοινότητα. Προσπαθούν να 

προσκαλέσουν άτομα από την τοπική κοινωνία και την τοπική 

αυτοδιοίκηση. 

Την ημέρα της ποδηλατοβόλτας, οι μαθητές μπορούν να έχουν 

αφίσες με αιτήματα όπως η δημιουργία δημοτικού 
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ποδηλατοδρόμου ή η προσφορά από το δήμο ηλεκτρικών 

ποδηλάτων με μικρό αντίτιμο για κάθε πολίτη και η παρουσία τους 

σε κεντρικά σημεία της πόλης ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα. 

Χρήσιμες 

συμβουλές 

Αυτή τη δράση, είναι πολύ σημαντικό να την επικοινωνήσετε και 

να συγκεντρώσετε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους από 

την τοπική κοινωνία και τη σχολική κοινότητα. 
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Τίτλος δραστηριότητας: Πώς να σώσετε τη Γη από το σπίτι σας - συμβουλές στο    

Instagram 

Στόχοι, ικανότητες 

και μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Ο κύριος στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι και να 

συνειδητοποιήσουν ότι η δική τους δράση είναι επίσης πολύ 

σημαντική για τη φροντίδα του φυσικού περιβάλλοντος. Μέσω 

αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές θα νιώσουν ενεργοί 

πολίτες και ο χρόνος που περνούν στο διαδίκτυο και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης θα αποκτήσει περισσότερο νόημα. 

Απαραίτητα υλικά Φορητό υπολογιστή ή κινητό και λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (Instagram, Facebook κ.λπ.) 

Τοποθεσία Διαδίκτυο 

Διάρκεια 3 -10 μήνες 

Οδηγίες Βίντεο και αναρτήσεις στο Instagram/Facebook σχετικά με 

καθημερινές δραστηριότητες που μπορούν να συμβάλουν στην 

προστασία του περιβάλλοντος. Μπορείτε να προετοιμάσετε 

σενάρια με πληροφορίες για ένα μήνα - χωρίστε τα σε σχετικά 

θέματα και θυμηθείτε να αντιδράσετε αν κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητάς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνέβη κάτι 

σημαντικό για την κοινότητά σας ή τη χώρα σας ή τον κόσμο. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μοντέλο του στυλ που είναι 

αφιερωμένο στο κανάλι σας - αυτό βοηθάει να είστε πιο 

αναγνωρίσιμοι. Εάν οι πληροφορίες σας θα είναι σύντομες, 

ενδιαφέρουσες, πολύτιμες και χρήσιμες στην καθημερινή ζωή, 

μπορείτε να διαμορφώσετε έναν λογαριασμό με μεγάλη εμβέλεια. 

Χρήσιμες 

συμβουλές 

Οι τακτικές αναρτήσεις στο Instagram και σε άλλα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης πρέπει να είναι σύντομες και ενδιαφέρουσες και θα 

πρέπει να γίνεται από τους ίδιους τους μαθητές. 
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Τίτλος δραστηριότητας: Λιγότερες πλαστικές σακούλες - υγιέστερος πλανήτης. 

Στόχοι, ικανότητες 

και μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Η μείωση της χρήσης των πλαστικών σακουλών είναι ένας από 

τους σημαντικούς στόχους του πλανήτη. Όταν ψωνίζουμε, 

χρειαζόμαστε έως και δώδεκα πλαστικές σακούλες, γιατί συνήθως 

δεν έχουμε οικολογικές επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες για 

φρούτα ή άλλα μικροπράγματα.   

Οι μαθητές μπορούν να οργανώσουν μια δράση συλλογής 

παλαιών - μη χρησιμοποιημένων και περιττών κουρτινών, τις 

οποίες θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν και να ράψουν 

επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες.  

Ικανότητες: Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να οργανώσουν 

μια δράση στην τοπική κοινωνία και ως ηγέτες μπορούν να 

ανακοινώσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις 

ιστοσελίδες της τοπικής διοίκησης, ότι θέλουν να συλλέξουν 

παλιές, περιττές κουρτίνες για να τις χρησιμοποιήσουν για να 

ράψουν τσάντες. Επόμενο βήμα - μπορούν να συνεργαστούν με 

τοπικά καταστήματα και να βάλουν κάποιες έτοιμες δωρεάν 

τσάντες προσφερόμενες στους πελάτες. Μπορούν να οργανώσουν 

happenings με ενημέρωση για τη δράση, να ετοιμάσουν φυλλάδια 

με λεπτομερείς πληροφορίες για τη δράση και για τη βλαβερότητα 

του πλαστικού στο περιβάλλον. Εάν οι σακούλες θα είναι δωρεάν 

θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για τους πελάτες να τις 

χρησιμοποιήσουν. 

Οι συμμετέχοντες μαθητές θα αναπτύξουν ικανότητες που 

σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και θα διευρύνουν τις 

γνώσεις τους σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων 

επιπέδων της τοπικής κοινωνίας. 

Απαραίτητα υλικά 1. Παλιές κουρτίνες. 

2. Συνεργαζόμενες οργανώσεις, όπως λέσχη ηλικιωμένων ή λέσχη 

χειροτεχνίας. 
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3. Τοπικά καταστήματα, όπου θα διατίθενται οι έτοιμες σακούλες 

δωρεάν για τους πελάτες. 

Τοποθεσία Γειτονιά - χωριό, συνοικία ή πόλη - ανάλογα με τη δυνατότητα. Τα 

διαδικτυακά κανάλια θα είναι χρήσιμα, οι ανακοινώσεις στο 

Facebook ή το Instagram μπορούν να βρουν περισσότερους 

ενδιαφερόμενους.   

Διάρκεια 2 μήνες 

Οδηγίες Αν η ομάδα των φοιτητών θέλει να εμπλέξει την κοινωνία σε αυτή 

τη δράση, θα πρέπει να είναι έτοιμη για μία μεγάλη περιπέτεια. 

1. Ανακοίνωση στην κοινωνία για τη δράση: Ζητήστε από τον 

κόσμο να φέρει δωρεάν παλιές περιττές κουρτίνες, τις οποίες θα 

μπορούσαν να επαναχρησιμοποιήσουν για να ράψουν "νέες" 

τσάντες. Ετοιμάστε μια αφίσα με λεπτομερείς πληροφορίες: 

- πότε και τι ώρα οι άνθρωποι μπορούν να φέρουν παλιές 

κουρτίνες ή άλλα υλικά. 

- Τόπος (διεύθυνση) όπου θα συλλέγονται. 

- Εξηγήστε τους λόγους - γιατί ζητάτε από την κοινωνία αυτού του 

είδους τη συνεργασία και τι θέλετε να επιτύχετε. 

2. Εμπλέξτε τους γονείς ή τη λέσχη ηλικιωμένων ή κάποια 

οργάνωση χειροτεχνίας για να οργανώσουν τη δράση ραψίματος - 

οι δεξιότητές τους στη ραπτική θα είναι πολύ χρήσιμες. Μπορούν 

να το ράψουν στο σπίτι με τη δική τους ραπτομηχανή. Ετοιμάστε 

ένα σεμινάριο για το πώς να ράβετε τσάντες πολλαπλών χρήσεων. 

Μην ξεχάσετε το κλείσιμο της τσάντας, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε κορδέλα ή σπάγκο. 

3. Επικοινωνήστε με τα τοπικά καταστήματα και ενημερώστε τα 

για την ιδέα σας. Ζητήστε τους να συμμετάσχουν στη δράση. 

Μπορείτε να οργανώσετε εκδηλώσεις με πληροφορίες σχετικά με 

τη δράση. Ετοιμάστε φυλλάδια με εκπαιδευτικά στοιχεία για το 
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πλαστικό, το οποίο ρυπαίνει τη Γη μας και τον αριθμό των ετών 

που μπορεί να υπάρχει στον πλανήτη.  

4. Προσκαλέστε έναν τοπικό δημοσιογράφο για μια ενημερωτική 

συνάντηση και περιγράψτε τις ιδέες και τις δραστηριότητές σας. 

Παρουσιάστε τους στόχους σας.  

5. Διανείμετε τις έτοιμες τσάντες σας στα καταστήματα και 

παρατηρήστε πόσο γρήγορα θα εξαφανιστούν! 

6. Επαναλάβετε όσες φορές θέλετε! 

Χρήσιμες 

συμβουλές 

Πριν από τη δράση, βρείτε μια ομάδα άλλων εκπαιδευτικών ή 

ενδιαφερομένων που θα σας βοηθήσουν σε κάθε βήμα αυτής της 

δραστηριότητας. Αυτού του είδους η υποστήριξη θα είναι χρήσιμη. 
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Τίτλος δραστηριότητας:  Αίτημα προς τις τοπικές αρχές 

Στόχοι, ικανότητες 

και μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Οι νέοι πρέπει να κάνουν γνωστό στις τοπικές αρχές (τοπικές 

κυβερνήσεις ή επενδυτές) ότι η καθαρή Γη είναι το μέλλον τους. Οι 

πολιτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πολλές αποφάσεις έχουν 

αντίκτυπο στο περιβάλλον. Είναι σημαντικό να 

συνειδητοποιήσουν ότι κάθε επένδυση έχει οφέλη και απώλειες, 

και αυτές οι απώλειες πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες. 

Αν η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, μπορούν να ζητήσουν 

την υποστήριξη των περιβαλλοντικών οργανώσεων των 

εμπειρογνωμόνων. 

Οι συμμετέχοντες μαθητές θα μάθουν ότι η φωνή τους έχει 

σημασία και ότι η δραστηριότητά τους μπορεί να επηρεάσει την 

τοπική δράση. Ο ακτιβισμός τους μπορεί να αποτελέσει ένα είδος 

ελέγχου των τοπικών επενδυτών, οι οποίοι θα είναι πιο 

προσεκτικοί πριν δράσουν.  

Απαραίτητα υλικά Πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες στην 

τοπική περιοχή, προπαρασκευαστικό υλικό, συνέντευξη με τις 

τοπικές αρχές/MKO για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουν το 

περιβάλλον. Σύντομο ρεπορτάζ που μπορείτε να δημοσιεύσετε 

στην ιστοσελίδα. Εάν είστε σε θέση να προσκαλέσετε τα τοπικά 

μέσα ενημέρωσης - κάντε το. 

Τοποθεσία Τοπική κοινωνία, κοινότητα, πόλη, τοπική περιοχή. 

Διάρκεια 1-3 εβδομάδες 

Οδηγίες Συζητήστε με τους μαθητές σας για την κατάσταση του 

περιβάλλοντος στη γειτονιά τους. Δείξτε τους μερικά 

παραδείγματα σχετικά με τον κακό αντίκτυπο των επενδύσεων στο 

περιβάλλον οπουδήποτε στην Ευρώπη, μπορείτε να 
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χρησιμοποιήσετε κάποια παραδείγματα από το Διαδίκτυο. Στη 

συνέχεια, ρωτήστε τους αν γνωρίζουν την κατάσταση στην κοντινή 

περιοχή, αν η εκτίμησή τους για την κατάσταση είναι κακή και 

παρακινήστε τους να δημιουργήσουν μια αίτηση προς τις τοπικές 

αρχές για να αλλάξουν την απόφαση ή να επισημάνουν κάποια 

σημεία που χρειάζονται βελτίωση. Η έκθεση θα πρέπει να 

παραδοθεί στον δήμαρχο (ή σε άλλο σημαντικό πρόσωπο) και να 

συζητηθεί κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Μετά τη συνάντηση 

δημοσιεύστε κάποιο ρεπορτάζ στο Διαδίκτυο από τη συνάντηση 

αυτή και παρακολουθήστε τα επόμενα βήματα των τοπικών 

αρχών. 

Χρήσιμες 

συμβουλές 

Είναι πολύ σημαντικό να διδάξουμε στους μαθητές πώς να 

διαπραγματεύονται ή να συζητούν με τις αρχές. Πριν από τη 

συνάντηση, μπορούν να εξασκηθούν σε αυτού του είδους τις 

δεξιότητες σε μικρές ομάδες. Μπορούν να διευρύνουν τις γνώσεις 

τους σχετικά με τις τεχνικές διαπραγμάτευσης και να 

προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν στοιχεία κατά τη διάρκεια 

της συνάντησης. 
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Τίτλος δραστηριότητας:  Κουτί από χαρτόνι για πλαστικά καπάκια 

Στόχοι, ικανότητες 

και μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Τα πλαστικά καπάκια είναι πολύτιμα υλικά για τις εταιρείες που 

παράγουν πλαστικές συσκευασίες. Ο καθένας μπορεί (και πρέπει) 

να συλλέγει τα καπάκια που έχουν κατασκευαστεί από διάφορα 

είδη πλαστικού και να τα επαναχρησιμοποιεί ως δευτερογενή 

πρώτη ύλη. Μια τέτοια δράση συνηθίζει τους νέους και τους 

ενήλικες να μειώνουν τη ρύπανση του πλανήτη από σκουπίδια, τα 

οποία αποσυντίθενται για αρκετές εκατοντάδες χρόνια. 

Απαραίτητα υλικά Στο σπίτι: κουτί για καπάκια που βρίσκεται στην κουζίνα (εύκολα 

προσβάσιμο μέρος). 

Στο σχολείο: κάθε σχολείο μπορεί να τοποθετήσει ένα μεγάλο 

κουτί κοντά στην κύρια είσοδο - ορατό από όλους. 

Τοποθεσία Σπίτι, σχολείο, κατάστημα, ανοιχτός χώρος - εξαρτάται από τη 

δημιουργικότητα. 

Διάρκεια Όλο το έτος 

Οδηγίες Πάντα, όταν τελειώνετε μία συσκευασία από νερό, γάλα, χυμό ή 

οποιοδήποτε άλλο ρόφημα - μαζεύετε τα πλαστικά καπάκια και τα 

βάζετε στο κουτί που είναι ειδικά αφιερωμένο σε αυτού του 

είδους τα απορρίμματα. Όταν το κουτί σας στο σπίτι γεμίσει - 

μπορείτε να φέρετε τη "συλλογή" σας στο σχολείο ή στο 

κατάστημα και να την τοποθετήσετε στο "πλαστικό τμήμα". Όταν 

στο σχολείο το κουτί γεμίσει - το σχολείο θα επικοινωνήσει με την 

εταιρεία (μπορείτε να τη βρείτε στο διαδίκτυο) και θα της ζητήσετε 

να πάρει τα καπάκια που έχετε συλλέξει. Μερικές φορές μπορεί 

και να είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ένα μικρό αντίτιμο. 

Χρήσιμες 

συμβουλές 

Για να υποστηρίξετε τους μαθητές σε αυτή τη δραστηριότητα, 

μπορείτε να ετοιμάσετε αφίσες με πληροφορίες σχετικά με τη  

βλαβερότητα του πλαστικού και να τις τοποθετήσετε σε εμφανή 

σημεία στο σχολείο. 
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