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Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

Παπαϊωάννου Ιωάννα 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφορία είναι η εκπαιδευτική 

διαδικασία/δραστηριότητα, η οποία οδηγεί στην αναγνώριση αξιών, στην 

ανάπτυξη, καλλιέργεια ικανοτήτων και στάσεων που είναι απαραίτητες για την 

κατανόηση της συσχέτισης του ανθρώπου με το φυσικό και το κοινωνικό 

περιβάλλον. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη άσκησης των μαθητών στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων και στη διαμόρφωση κώδικα αξιών και συμπεριφορών γύρω 

από τα προβλήματα που αφορούν την ποιότητα του περιβάλλοντος σε ατομικό 

πρώτα και στη συνέχεια σε ομαδικό / κοινωνικό επίπεδο. 

Στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφορία η έννοια του 

περιβάλλοντος αντιμετωπίζεται με την ολιστική της διάσταση και περιλαμβάνει το 

Φυσικό περιβάλλον, το Κοινωνικό και Οικονομικό περιβάλλον, το Τεχνητό / 

δομημένο περιβάλλον και το Ιστορικό περιβάλλον. Μια από τις βασικές αρχές της 

είναι διεπιστημονική προσέγγιση με ολιστική αντίληψη. 

Η διεπιστημονικότητα ορίζεται ως η σύμφυση γνώσεων, δηλαδή εννοιών, 

μεθοδολογικών εργαλείων και προσεγγίσεων που προέρχονται από διαφορετικές 

επιστήμες, με ζητούμενο την ενοποίηση της γνώσης και τη σφαιρική ανάλυση και 

κατανόηση της πραγματικότητας. Εκφράζεται σε διάφορους βαθμούς ανάλογα με 

το πόσες και ποιες επιστήμες συνεργάζονται στη μελέτη ενός φαινομένου. Η 

ευρύτερη μορφή διεπιστημονικότητας αφορά τη συνεργασία μεταξύ φυσικών και 

ανθρωπιστικών επιστημών όπου παραδοσιακά εμφανίζεται και το ευρύτερο και 

βαθύτερο επιστημολογικό χάσμα, το οποίο αντανακλά το διαχωρισμό της φύσης 

από την κοινωνία. Μέσω της διεπιστημονικότητας συγκροτούνται συστημικά 

γνώσεις και προσεγγίσεις από διάφορες επιστημονικές περιοχές και τελικά 

επιτυγχάνεται η επανασυγκρότηση της κατακερματισμένης πραγματικότητας η 

οποία είναι απαραίτητη για τη διερεύνηση των ζητημάτων του περιβάλλοντος. 

Ως εκ τούτου η διεπιστημονικότητα είναι εγγενής μεθοδολογική προσέγγιση της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Οι φυσικές επιστήμες 

δίνουν τα απαραίτητα εργαλεία για την κατανόηση των οικολογικών συστημάτων 
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και των βιοφυσικών λειτουργιών όμως είναι οι κοινωνικές επιστήμες οι οποίες 

διερευνούν τις δομές της κοινωνικής ζωής και τις μορφές και τους τύπους των 

σχέσεων που αναπτύσσει η κοινωνία με το φυσικό περιβάλλον. Οι φυσικές 

επιστήμες είναι απαραίτητες για την περιγραφή των φαινομένων και των 

συμπτωμάτων της περιβαλλοντικής υποβάθμισης όμως δεν μπορούν να φωτίσουν 

τις βαθύτερες αιτίες ούτε αναδείξουν τους κοινωνικούς , οικονομικούς, πολιτικούς 

και ηθικούς παράγοντες που βρίσκονται στη ρίζα της σύγχρονης περιβαλλοντικής 

κρίσης και που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπισή της. 

Η εξέταση ενός θέματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευση για την Αειφορία 

πρέπει να συγκεράσει πολιτικές, οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές 

προσεγγίσεις , οπότε είναι εξ ορισμού ευρύτατα διεπιστημονική. 

Η ευρύτατα διεπιστημονική φύση των ζητημάτων του περιβάλλοντος και της 

αειφορίας απαιτεί καινούργιες μορφές στην προσέγγιση και τη διαμόρφωση του 

περιεχομένου και της δομής του προγράμματος. Έτσι περνάμε αναπόφευκτα στην 

έννοια της διαθεματικότητας η οποία συνιστά μεταφορά του αξιώματος της 

διεπιστημονικότητας στην πράξη του σχολείου. 

Συνοψίζοντας ένα θέμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευση για την Αειφορία 

διερευνάται διεπιστημονικά ώστε να διασαφηνιστούν και να κατανοηθούν τα 

φαινόμενα, οι αξίες, οι απόψεις, οι θέσεις και τα συμφέροντα, οι πολιτικές και 

κοινωνικές σχέσεις, οι αντιπαραθέσεις και οι αντιφάσεις που διαπλέκονται 

συστημικά και συνιστούν το ζήτημα καθ εαυτό. Αυτού του είδους η γνώση και η 

κατανόηση είναι απαραίτητες προκειμένου να αναδειχθούν οι εναλλακτικές λύσεις, 

να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας, να αποτιμηθούν και να προσανατολίσουν 

επιλογές και δράσεις.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την 

Αειφορία ορίζεται ως ολιστική, συστημική, διεπιστημονική και διαθεματική 

εκπαίδευση που αναπτύσσει μια κουλτούρα πολυπλοκότητας απαραίτητη για την 

επίλυση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

Η διαθεματικότητα των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης – 

εκπαίδευσης για την αειφορία θα αναδειχθεί και θα αναλυθεί μέσω ενός 

βιωματικού εργαστηρίου για τους 17 στόχους της Εκπαίδευσης για την Αειφορία. 
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INTERDISCIPLINARITY IN ENVIRONMENTAL EDUCATION / EDUCATION FOR 

SUSTAINABIE DEVELOPMENT PROJECTS 

Papaioannou Ioanna 

Environmental Education / Sustainability Education is the educational process / 

activity that leads to the recognition of values, the development, the cultivation of 

skills and attitudes necessary to understand the correlation of man with the natural 

and social environment. This implies the need for students to be involved in the 

decision-making process and to formulate a code of values and behaviors around 

environmental quality issues at an individual first and then on a team / social level. 

In Environmental Education / Sustainability Education the concept of the 

environment is addressed in its holistic dimension and includes the Natural 

Environment, the Social and Economic Environment, the Artificial / Structured 

Environment and the Historical Environment. One of its basic principles is a 

multidisciplinary holistic approach. 

Interdisciplinarity is defined as the assimilation of knowledge, ie concepts, 

methodological tools and approaches from different sciences, with the aim of 

integrating knowledge and global analysis and understanding of reality. It is 

expressed to varying degrees depending on how many and which sciences work 

together to study a phenomenon. The broader form of interdisciplinarity concerns 

the co-operation between natural and human sciences, where the wider and deeper 

epistemological gap, which reflects the separation of nature from society, 

traditionally appears. Through interdisciplinary systemic knowledge and approaches 

from different scientific areas are formed, and finally, the reconstruction of the 

fragmented reality which is necessary for the investigation of environmental issues is 

achieved. 

Interdisciplinarity is therefore an inherent methodological approach of 

Environmental Education / Sustainability Education. Natural sciences provide the 

necessary tools for understanding ecological systems and biophysical functions, but 

they are the social sciences that explore the structures of social life and the forms 

and types of relationships that society is developing with the natural environment. 

Natural sciences are necessary to describe the phenomena and symptoms of 

environmental degradation but they can not illuminate the root causes nor highlight 
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the social, economic, political and moral factors at the root of the modern 

environmental crisis and play a key role in addressing her. 

Examining an issue of Environmental Education / Sustainability Education should 

combine political, ecological, economic and social approaches, so by definition it is 

very interdisciplinary. 

The very interdisciplinary nature of environmental and sustainability issues requires 

new forms of approaching and shaping the content and structure of the program. 

Thus we inevitably go into the concept of curriculum intergration (thematic 

theaching) which is a transfer of the authority of interdisciplinarity to the practice of 

the school. 

Summarizing an issue of Environmental Education / Sustainability Education is being 

explored interdisciplinary to clarify and understand phenomena, values, views, 

positions and interests, political and social relations, contradictions and 

contradictions that are systemically interwoven and constitute the matter as such. 

This kind of knowledge and understanding is necessary to highlight alternatives, 

process, evaluate and guide choices and actions. 

According to the above, Environmental Education / Sustainability Education is 

defined as a holistic, systemic, interdisciplinary and interdisciplinary education that 

develops a culture of complexity necessary to solve modern environmental 

problems. 

The interdependence of environmental education-sustainability education programs 

will be highlighted and analyzed through an experiential workshop on the 17 Goals 

of Education for Sustainable Development  


