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Ε.Μ.1: Ενσωμάτωση Αξιών – 
Κοινωνικό-συναισθηματική Διάσταση

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης BEWEEN

Ενότητα 2: Προστασία του Περιβάλλοντος
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο



Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ενότητα

• Η δεύτερη Εκπαιδευτική Ενότητα του Προγράμματος Εκπαίδευσης του έργου BEWEEN 
επικεντρώνει την προσοχή της στο -συχνά παραμελημένο- θέμα των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της χρήσης ψηφιακών μέσων, ειδικότερα από νέους μαθητές ηλικίας από 
12 ως και 18 έτη.

• Στόχος της Ε.Ε.2 είναι να καταστήσει τους συμμετέχοντες σε αυτήν, ενήμερους και 
ευαισθητοποιημένους σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της καθημερινής 
χρήσης των ψηφιακών συστημάτων ενθαρρύνοντάς τους παράλληλα να αναπτύξουν 
ανησυχίες, δεξιότητες και κριτική σκέψη για τον εντοπισμό και την επίλυση 
περιβαλλοντικών προβλημάτων.

• Για να το πετύχει αυτό αναπτύσσει το εκπαιδευτικό υλικό της  σε τρεις διαστάσεις, που 
προτείνονται από τις οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη (ΕΑΑ). Οι διαστάσεις αυτές είναι: η Κοινωνικό-συναισθηματική (που 
σχετίζεται με τον ανθρωπισμό, τις αξίες και τις ευθύνες, την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη 
και τον σεβασμό), η Γνωστική (που σχετίζεται με τη γνώση, την κατανόηση και την κριτική 
σκέψη) και η Συμπεριφορική (που σχετίζεται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την 
ικανότητα επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων).
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Το Πλαίσιο Ανάπτυξης της Εκπαιδευτικής 
Ενότητας

• Η προσέγγιση αυτής της Εκπαιδευτικής Ενότητας βασίζεται 
σε υφιστάμενες προσπάθειες προτυποποίησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στον συνδυασμό 
στοιχείων από:

• Το πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων DigComp 2.2 (Vuorikari et al., 2022) 
που καθορίζει και ταξινομεί τις απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις, 
ικανότητες και συμπεριφορές που πρέπει να έχει ο πολίτης για να 
χρησιμοποιήσει με αυτοπεποίθηση, ασφάλεια και επωφελώς τις νέες 
αναδυόμενες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

• Το πλαίσιο δεξιοτήτων για την αειφορία GreenComp (Bianchi et al., 
2022), όπως αυτό προδιαγράφεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
(EU Green Deal). Το GreenComp προσδιορίζει ένα σύνολο δεξιοτήτων 
βιωσιμότητας που θα τροφοδοτήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
για να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και 
στάσεις που προωθούν τρόπους σκέψης, σχεδιασμού και δράσης με 
ενσυναίσθηση, υπευθυνότητα και φροντίδα για τον πλανήτη μας και για 
τη δημόσια υγεία.

• Τη στρατηγική αναφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Εκπαίδευση σε θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, η οποία 
αναγνωρίζει τη διεπιστημονικότητα του θέματος και προτείνει την 
ανάπτυξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε τρεις διακριτές 
διαστάσεις. 3



Το Πλαίσιο Ανάπτυξης της Εκπαιδευτικής 
Ενότητας
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Ε.Μ.1: Ενσωμάτωση  
Αξιών (κοινωνικό-

συναισθηματική διάσταση) 

Ε.Μ.2: Κατανόηση του 
Προβλήματος (γνωστική 

διάσταση)

Ε.Μ.3: Αντιμετώπιση του 
προβλήματος 

(συμπεριφορική διάσταση)



Στόχοι Εκπαιδευτικής Ενότητας
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Εισαγωγή στις έννοιες της 
αειφορίας, της κυκλικής 
οικονομίας με έμφαση στη 

σημασία των 
φιλοπεριβαλλοντικών 

συμπεριφορών σε όλα τα 
επίπεδα του κύκλου ζωής 

ψηφιακών 
προϊόντων/υπηρεσιών 

(αγοράς, χρήσης και 
απόρριψης)

Κατανόηση των βασικών 
αρχών του κύκλου ζωής των 
ψηφιακών προϊόντων και 
κατανόηση του ποσοτικού 

αντίκτυπου που έχει η αγορά, 
χρήση και απόρριψη τους, 

στο περιβάλλον.

Ανάπτυξη οδηγιών 
φιλοπεριβαλλοντικής 

συμπεριφοράς, κατά την 
αγορά, χρήση και απόρριψη 
ψηφιακών συσκευών από 
νέους, μαθητές γυμνασίων-
λυκείων. Ανάδειξη ευκαιριών 

και ωφελειών από την 
εφαρμογή των 

προτεινόμενων οδηγιών.



Τεχνολογία και Ανθρωπότητα

“I believe that the abominable deterioration of ethical 
standards stems primarily from the mechanisation and 
depersonalisation of our lives, a disastrous by-product 
of science and technology. Nostra culpa!”

Albert Einstein (απόσπασμα από επιστολή του στον 
Otto Juliusburger, 11 Απριλίου, 1946).
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Μία παλιά Αντίληψη: 
Technology is 

Inherently Bad!
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Μια επίσης παλιά 
Αντίληψη: 

Technology is 
Inherently Good
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Μια νέα ιδέα: 
Η τεχνολογία μπορεί 

να βελτιώσει το 
περιβάλλον;
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Μεταβείτε στο: https://theoceancleanup.com/ 

Μεταβείτε στο: 
https://news.wjct.org/post/going-green-first-coast-firm-develops-tech-pr
oduce-renewable-liquid-air 

https://theoceancleanup.com/
https://news.wjct.org/post/going-green-first-coast-firm-develops-tech-produce-renewable-liquid-air
https://news.wjct.org/post/going-green-first-coast-firm-develops-tech-produce-renewable-liquid-air
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Μια νέα ανησυχία: 
Η τεχνολογία μας 
οδηγεί σε ένα μη 
βιώσιμο πλανήτη;
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Κοινοί Πόροι (commons) ή Πόροι Κοινής Δεξαμενής είναι πόροι που είτε δεν ανήκουν σε κανέναν ή 
ανήκουν σε μια οργανωμένη ομάδα ή κοινότητα. Όσο ο πληθυσμός της ομάδας αυξάνεται, τόσο 
αυξάνεται και ο ρυθμός μείωσης των διαθέσιμων πόρων ή της καταστροφής τους, καθώς η φύση δεν 
μπορεί να ανταπεξέλθει στην αναπλήρωση τους ή δεν είναι σε θέση καν να το κάνει (π.χ. 
εξόρυξη μεταλλεύματος).

─ Υπεραλίευση (overfishing)

─ Υπερβολική ξυλεία (excessive logging/lumbering)

─ Υπερβολική βοσκή (excessive livestock grazing)

─ Υπερβολική εξόρυξη μεταλλευμάτων (excessive mining)

─ Μόλυνση Θαλασσών και λιμνών (waste in the water supply)

─ Μόλυνση του αέρα (Greenhouse Gases – CO
2
 emissions)

─ Υπερπληθυσμός (overpopulation)

─ Υπερκατανάλωση (overconsumption)

─ Κυκλοφοριακή Κίνηση (traffic congestion)
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Η τραγωδία των Κοινών (The tragedy of the 
commons)
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Η πικρή αλήθεια……..

Πηγή: 
http://www.igbp.net/news/features/features/addictedtoreso
urces.5.705e080613685f74edb800059.html 

* GDP σε International Dollars (βάση: 1990)

The population problem has no 
technical solution; It requires a 
fundamental extension in 
morality (Hardin, G., 2019)

Garett Hardin

http://www.igbp.net/news/features/features/addictedtoresources.5.705e080613685f74edb800059.html
http://www.igbp.net/news/features/features/addictedtoresources.5.705e080613685f74edb800059.html
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Τα όρια του πλανήτη μας……..

Πηγή: Rockström et al., (2009) - Stockholm Resilience Center

Αφιερώστε 15+ λεπτά για να δείτε αυτό το βίντεο…… (επιλέξτε ελληνικούς υπότιτλους).
https://www.ted.com/talks/johan_rockstrom_let_the_environment_guide_our_development  

Ο Johan Rockström, είναι Γενικός Διευθυντής του  Stockholm Resilience Centre και καθηγητής 
του Πανεπιστημίου  της Στοκχόλμης όπου διδάσκει Διαχείριση Φυσικών Πόρων, μαζί με μία ομάδα 
17 επιστημόνων. Η ομάδα του εισήγαγε μία νέα επιστημονική έννοια, αυτή των πλανητικών ορίων.

https://www.ted.com/talks/johan_rockstrom_let_the_environment_guide_our_development


Ερ.1: Ποιες είναι οι τέσσερις πιέσεις που ασκούνται στον πλανήτη από την εξέλιξη της 
ανθρωπότητας;

Ερ.2: Πως ορίζει ο Johan, αυτό τη νέα γεωλογική εποχή, που ονομάζεται 
‘Ανθρωπόκαινος’;

Ερ.3: Πως συνδέονται οι έννοιες της ανθεκτικότητας΄, της μη γραμμικής αλλαγής και του 
΄κλειδώματος΄ σε μια νέα, μη επιθυμητή κατάσταση των οικοσυστημάτων με αυτή των 
πλανητικών ορίων;

Ερ.4: Πόσες παραμέτρους αναγνωρίζει η επιστημονική έρευνα, η μέτρηση των οποίων 
καθορίζει την παραμονή ή υπέρβαση του ορίων του πλανητικού οικοσυστήματος;

Ερ.5: Πόσα από αυτά τα όρια έχουμε ήδη ξεπεράσει και ποια;

Ενδοσκόπηση: Αφιερώστε δέκα λεπτά για να σκεφτείτε τον ρόλο σας σαν πολίτης και 
εκπαιδευτικός σε αυτή την απαραίτητη και δραστική αλλαγή που περιγράφει στο τέλος 
του βίντεο, ο Johan.
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Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 



Ποιες είναι οι τέσσερις πιέσεις που ασκούνται στον πλανήτη από την εξέλιξη της 
ανθρωπότητας;

Οι τέσσερις (4) πιέσεις που η ανθρώπινη εξέλιξη ασκεί στον πλανήτη είναι:
1. Η πληθυσμιακή αύξηση και το δίλημμα 20/80 (ανεπτυγμένες εύρωστες χώρες/χώρες υπό 

ανάπτυξη).

2. Η αλλαγή του κλίματος και το δίλημμα 550/450/350 – που άραγε μπαίνουν τα όρια διοξειδίου του 
άνθρακα για την αποσταθεροποίηση των παγετώνων στους πόλους του πλανήτη;

3. Η συνεχής υποβάθμιση των οικοσυστημάτων από τις διαρκώς εντεινόμενες ανθρώπινες 
δραστηριότητες. Ποτέ ξανά δεν είδαμε τόσο απότομη πτώση όσο τα τελευταία 50 χρόνια στις 
λειτουργίες των οικοσυστημάτων του πλανήτη, η μία από τις οποίες είναι η ικανότητα 
μακροπρόθεσμης ρύθμισης του κλίματος στα δάση μας, στη γη και στην ποικιλομορφία.

4. Η έκπληξη (!) από τα στοιχεία που λένε ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε την παλιά άποψη, ότι τα 
οικοσυστήματα ανταποκρίνονται γραμμικά και προβλέψιμα, ελεγχόμενα μέσα στα, ας πούμε, 
γραμμικά μας συστήματα, και ότι στην πραγματικότητα τα συστήματα περνούν τα αποδεκτά όρια 
λειτουργίας τους απότομα, γρήγορα και συχνά μη αντιστρέψιμα.
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Απάντηση - Ερώτηση 1



Πως ορίζει ο Johan, αυτό τη νέα γεωλογική εποχή, που ονομάζεται ‘Ανθρωπόκαινος’;

Η Ανθρωπόκαινος Εποχή (Anthropocene Era), είναι μια νέα γεωλογική περίοδος στην ιστορία του 
πλανήτη στην οποία πλέον οι άνθρωποι είναι ο βασικός οδηγός αλλαγής του πλανητικού 
οικοσυστήματος. Γίνεται δηλαδή ο ίδιος ένας γεωλογικός παράγοντας, μια γεωλογική δύναμη στον 
πλανήτη και δυστυχώς όχι με θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία της βιόσφαιρας.
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Απάντηση - Ερώτηση 2



Πως συνδέονται οι έννοιες της ανθεκτικότητας΄, της μη γραμμικής αλλαγής και του 
΄κλειδώματος΄ σε μια νέα, μη επιθυμητή κατάσταση των οικοσυστημάτων με αυτή των 
πλανητικών ορίων;

Η ανθεκτικότητα (resiliency) ορίζεται ως η δυνατότητα ενός οικοσυστήματος να επιστρέφει στην 
προηγούμενη κατάσταση του μετά την επιβολή –πάνω του- μίας παραμορφωτικής, καταπονητικής ή και 
καταστροφικής δύναμης. 

Η πεποίθηση που είχαμε ως σήμερα για την γραμμικότητα των επιπτώσεων των ενεργειών μας πάνω 
στο περιβάλλον, μας έδινε το περιθώριο του προγραμματισμού μέσω σταδιακών δράσεων για την 
επαναφορά του στην πρότερη ή έστω σε καλύτερη κατάσταση. 

Δυστυχώς, και επιστημονικά πλέον, η πεποίθηση αυτή έχει καταρριφθεί και έχει γίνει ξεκάθαρο πως τα 
οικοσυστήματα αντιδρούν πολλές φορές μη γραμμικά στις εξωτερικές αυτές δυνάμεις, μεταπίπτουν 
απότομα στην μη αποδεκτή κατάσταση και ακόμα συχνά ‘κλειδώνουν’ σε αυτή, παρόλες τις 
προσπάθειες επαναφοράς τους. 

Η μόνη λύση λοιπόν, έτσι ώστε να μη βρεθούμε απέναντι σε μη αντιστρέψιμες και καταστροφικές για 
το περιβάλλον καταστάσεις είναι ο σεβασμός των πλανητικών ορίων της Γης.
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Απάντηση - Ερώτηση 3



Πόσες παραμέτρους αναγνωρίζει η επιστημονική έρευνα, η μέτρηση των οποίων 
καθορίζει την παραμονή ή υπέρβαση του ορίων του πλανητικού οικοσυστήματος; 

Η συγκεκριμένη έρευνα του Stockholm Resilience Center,που έχει τύχει σχεδόν καθολικής αποδοχής από 
την επιστημονική κοινότητα, αναγνωρίζει εννέα (9) παραμέτρους, τις ακόλουθες:

1. Κλιματική Αλλαγή

2. Ακεραιότητα Βιόσφαιρας που περιλαμβάνει τη γενετική ποικιλότητα-βιοποικιλότητα και τη λειτουργική ποικιλότητα

3. Βιογεωχημικές Ροές που αφορούν τον κύκλο του αζώτου (Ν) και του φωσφόρου (P)

4. Αλλαγή Χρήσης Γης

5. Οξίνιση Ωκεανών

6. Ατμοσφαιρικό Φορτίο Αερολυμάτων

7. Καταστροφή του Όζοντος

8. Χρήση Γλυκού Νερού

9. Χημική Ρύπανση που σχετίζεται με τις εκπομπές τοξικών και μικροβιακών ουσιών που αναφέρονται στην εικόνα ως «novel 
entities» (συνθετικοί οργανικοί ρύποι, ενώσεις βαρέων μετάλλων, ραδιενεργά υλικά κ.ά.)
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Απάντηση - Ερώτηση 4



Πόσα από αυτά τα όρια έχουμε ήδη ξεπεράσει 
και ποια;

Η απάντηση σύμφωνα με το βίντεο που 
παρακολουθήσατε είναι τέσσερα (4) και αυτό οφείλεται 
αποκλειστικά στην ανθρώπινη δραστηριότητα.

Τα τέσσερα (4) αυτά όρια είναι, όπως φαίνεται και στην 
εικόνα, η Κλιματική Αλλαγή και η Απώλεια της 
Ακεραιότητας της Βιόσφαιρας, δύο πλανητικά όρια τα 
οποία οι επιστήμονες τα θεωρούν τα πιο βασικά μιας και 
οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή σε αυτά θα οδηγήσει το 
γήινο οικοσύστημα σε μία νέα κατάσταση, καθώς και η 
Αλλαγή Χρήσης Γης και οι Βιογεωχημικές Ροές (Ν & P).
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Απάντηση - Ερώτηση 5

Πηγή: Steffen et al., (2015) - Stockholm Resilience Center
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Συνοψίζοντας……

– Είναι φανερό πως ο άνθρωπος, στο όνομα της ευζωίας και της εξέλιξης, έχει ξεχάσει ότι 
είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη φύση και το περιβάλλον και ότι αποτελεί μόνο ένα μέρος 
του σύνθετου κοινωνικό-οικολογικού συστήματος το οποίο και υπηρετεί.

– Σύμφωνα πάλι με τον Johan Rockström, ‘Ο πλανήτης έχει αποδειχθεί ο καλύτερος μας φίλος 
απορροφώντας τις ενέργειές μας και δείχνοντας την ανθεκτικότητά του, όμως για πρώτη 
φορά στην ιστορία μας, είμαστε σε μία φάση που τελικά ίσως μετατρέψουμε τον πλανήτη 
από φίλο σε εχθρό μας’.

– Σε αυτό λοιπόν το κρίσιμο σταυροδρόμι, για πρώτη φορά οι κοινωνίες σε παγκόσμιο 
επίπεδο, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δείχνουν να έχουν κατανοήσει την κρισιμότητα του 
ζητήματος προβαίνοντας σε συντονισμένες δράσεις για την αποτροπή της 
καταστροφής.

– Έννοιες όπως η αειφόρος ανάπτυξη και η κυκλική οικονομία θα παρουσιαστούν στη 
συνέχεια σε συνδυασμό με την παράθεση συντονισμένων στρατηγικών σχεδίων και 
πολιτικών που δείχνουν τον δρόμο για ένα ασφαλές μέλλον για τον πλανήτη και τα είδη 
που τον κατοικούν (Homo Sapiens is only just one of them)!
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Βιώσιμη Ανάπτυξη – Η Ατζέντα του 2030

– Τον Σεπτέμβριο του 2015, οι παγκόσμιοι ηγέτες υιοθέτησαν το 
έγγραφο του ΟΗΕ «Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα 
του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη», που θεσπίζει μια σειρά 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) για τον τερματισμό της 
φτώχειας, την προστασία του πλανήτη, την εξασφάλιση της 
προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εγγύηση 
ευημερίας για όλους.

– Μέσω του Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΠΒΑ), 
επιδιώκεται η επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

– δίκαιη μετάβαση σε μια χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, 
κυκλική και αποδοτική ως προς τους πόρους 
οικονομία.

– μετάβαση σε μια κοινωνία και οικονομία χωρίς 
κοινωνικούς αποκλεισμούς, με αξιοπρεπή εργασία και 
κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα.

– μετάβαση στη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση 
τροφίμων.

– επένδυση στην καινοτομία, τον μακροπρόθεσμο 
εκσυγχρονισμό των υποδομών και ενθάρρυνση των 
βιώσιμων επιχειρήσεων.

– μέριμνα ώστε το εμπόριο να λειτουργεί προς όφελος της 
παγκόσμιας βιώσιμης ανάπτυξης.

Economic
(Profit)

Social
(People)

Environmental
(Planet)

“Αει + φέρω” -  Βιώσιμη ανάπτυξη

“the triple bottom line focuses not just on the economic value an 
entity adds, but also on the environmental and social value that it 

adds– or destroys” (Elkington 2004)
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– Η επίτευξη της ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει συνεργασίες μεταξύ των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού 
τομέα καθώς και της κοινωνίας των πολιτών. Αυτές οι χωρίς αποκλεισμούς συνεργασίες, οι οποίες βασίζονται σε αρχές, 
αξίες, κοινό όραμα, κοινούς στόχους και οι οποίες τοποθετούν τους ανθρώπους και τον πλανήτη στο επίκεντρο, είναι 
απαραίτητες, σε παγκόσμιο, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

– Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΗΕ εξήγγειλε 17 στόχους (και 169 υποστόχους) για την επίτευξη των διακηρύξεων της ατζέντας για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη ως το 2030. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιτευχθούν υπό το νέο πρίσμα των σύγχρονων πολιτικών 
αλλά και την ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής όλων μας για την θετική έκβαση της υλοποίησης τους. 

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών
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– Το παιχνίδι έχει ως στόχο να μάθουν τα παιδιά σε όλο τον κόσμο για τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης με έναν εύκολο 
και φιλικό για αυτά τρόπο (κατεβάστε το παιχνίδι στη διεύθυνση: https://go-goals.org/el/). 

Τι λέτε, θέλετε να παίξουμε;

https://go-goals.org/el/
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Ευρώπη και Πράσινη Συμφωνία

– Η Ευρώπη δε θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη σε αυτές τις 
εξελίξεις. Άλλωστε η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος απειλούν την ίδια την ύπαρξη της. 

– Ο πήχης τέθηκε εξ’ αρχής πολύ ψηλά. Στόχος είναι να γίνει η 
Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο στον κόσμο ως 
το 2050 .

– Καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας 
στην ΕΕ έως το 2050 παίζει η αποσύνδεση της οικονομικής 
ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων και η μετάβαση προς 
κυκλικά συστήματα στην παραγωγή και την κατανάλωση.

– Το σχέδιο δράσης προβλέπει περισσότερα από 30 σημεία 
δράσης που αφορούν τον σχεδιασμό βιώσιμων προϊόντων, 
την κυκλικότητα στις μεθόδους παραγωγής και την 
ενδυνάμωση των καταναλωτών και των αγοραστών του 
δημόσιου τομέα. Στοχεύει τομείς όπως είναι τα ηλεκτρονικά 
προϊόντα και οι ΤΠΕ που βρίσκονται στο επίκεντρο του 
έργου BEWEEN, οι μπαταρίες, οι συσκευασίες, τα πλαστικά, τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ο κατασκευαστικός τομέας και 
τα κτίρια και τα τρόφιμα.
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Ποια είναι η θέση μου – εγώ τι μπορώ να 
κάνω;

– Είναι φανερό, πως ο καθένας μας ξεχωριστά αλλά και συλλογικά όλοι μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε 
τεράστιο θετικό αντίκτυπο, τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος, όσο και στη διαμόρφωση 
πολιτικών προς αυτή την κατεύθυνσή.

– Πράγματι, σχεδόν κάθε συμπεριφορά που εκτελείται από ανθρώπους στον ανεπτυγμένο κόσμο έχει 
περιβαλλοντικές συνέπειες και όλοι μας καθημερινά επιδεικνύουμε συνεχώς συμπεριφορές που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το φυσικό περιβάλλον (Gardner and Stern, 2002).

– Ταυτόχρονα, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο πως η ευρεία υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών 
συμπεριφορών μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένου του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής (Clayton et al., 2015). 

– Η ενίσχυση λοιπόν των φιλοπεριβαλλοντικών συμπεριφορών βρίσκονται στο επίκεντρο του έργου 
BEWEEN. Για την επίτευξη όμως της οποιαδήποτε θετικής αλλαγής των ανθρώπινων συμπεριφορών, προς 
όφελος του περιβάλλοντος, θα πρέπει πρώτα να επιτευχθεί μια κοινή συναντίληψη για τη δομή και τους 
ορισμούς του φαινομένου και τι αυτό περιλαμβάνει. 

– Στο πλαίσιο του έργου και για τις ανάγκες που έχει να μελετήσει τον συγκεκριμένο χώρο υιοθετείται ένας -
μάλλον- κοινά αποδεκτός ορισμός της φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς, που αναφέρει: 
‘pro-environmental behavior είναι η σκόπιμη και ουσιαστική δράση που μπορεί να μειώσει τις αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον (Stern, 2000; Kollmuss και Agyeman, 2002). 
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Φιλοπεριβαλλοντικές Συμπεριφορές
– Η φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά 
περιλαμβάνει διάφορα είδη λειτουργικής 
συμπεριφοράς, όπως η ανακύκλωση (Zhang et 
al., 2016; Fu et al., 2017), η διαχείριση 
απορριμμάτων (Lobato et al., 2015; Põldnurk, 
2015; Liu et al., 2014), η κατανάλωση ενέργειας 
(Berardi, 2017), και η υπεύθυνη κατανάλωση 
μέσα από την αγορά πράσινων προϊόντων 
(Ramayah et al., 2010). 

– Αυτές οι συμπεριφορές μπορούν να συνοψιστούν 
ως οι τρεις κύριες περιβαλλοντικές συμπεριφορές: 
μείωση των απορριμμάτων, 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Οι 
συμπεριφορές διαχείρισης απορριμμάτων δεν 
σχετίζονται μόνο με συμπεριφορές 
ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης, αλλά 
και με πρακτικές κατανάλωσης όπως η αγορά 
ανακυκλωμένων προϊόντων (Barr et al., 2005).
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Δομικά Στοιχεία Φιλοπεριβαλλοντικών 
Συμπεριφορών

– Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εργασία τους οι Larsen et al., (2015) κατέγραψαν μέσα από εμπειρικές μεθόδους σε 
ικανό δείγμα, μια σειρά από δομικά στοιχεία των Φιλοπεριβαλλοντικών συμπεριφορών. Στο επίκεντρο του 
έργου BEWEEN βρίσκονται πιο συγκεκριμένα:

– Ο Κοινωνικός περιβαλλοντισμός (Social Environmentalism): Στην ουσία ο όρος περιλαμβάνει κάθε θεωρία/δράση που τονίζει 
ιδιαίτερα τη σπουδαιότητα τού φυσικού περιβάλλοντος ως τού κυριότερου και καθοριστικού παράγοντα για την ανάπτυξη τού 
πολιτισμού και τής κοινωνίας. Περιλαμβάνει συμπεριφορές όπως π.χ. το να συζητά κανείς με τον κοινωνικό του περίγυρο και να 
τον ενημερώνει – εκπαιδεύει σε περιβαλλοντικά θέματα, να συμμετέχει σε τοπικές ομάδες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και 
δραστηριοποίησης, να συνεργάζεται με άλλους για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων και να δραστηριοποιείται σε 
συνεργασία με τις μικρές ηλικίες στο πλαίσιο της προστασίας και της διατήρησης των φυσικών πόρων. 

– Ο Οικολογικός Τρόπος Ζωής (Conservation Lifestyle): Είναι ο τρόπος ζωής που χαρακτηρίζεται από τη διαρκή φροντίδα και 
προστασία των πόρων ώστε να μπορούν να διατηρηθούν για τις μελλοντικές γενιές και τη διατήρηση της ποικιλίας των ειδών, 
των γονιδίων και των οικοσυστημάτων, καθώς και των λειτουργιών του περιβάλλοντος, όπως ο κύκλος των θρεπτικών ουσιών. 
Περιλαμβάνει συμπεριφορές όπως π.χ. την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων, τη συντηρητική χρήση 
νερού και ενέργειας, την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων και τη συλλογή τους, την οικολογική κατανάλωση και αγορά 
προϊόντων κ.α.

– Η Περιβαλλοντική Ιθαγένεια (Environmental Citizenship): Η έννοια της περιβαλλοντικής ιθαγένειας (EC) επαναπροσδιορίζει τη 
σχέση ανθρώπων και φύσης και επαναλαμβάνει ότι η διατήρηση του περιβάλλοντος είναι αποκλειστική ευθύνη όλων ανά 
πάσα στιγμή, με βάση τις επιλογές ζωής του ατόμου για την ελαχιστοποίηση των οικολογικών επιπτώσεων στη γη. Περιβαλλοντική 
Ιθαγένεια είναι η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στην πορεία προς τη βιωσιμότητα και μπορεί να θεωρηθεί ως το τελικό αποτέλεσμα 
της εκπαίδευσης για την αειφορία, μια διαδικασία που έχει να κάνει με την αλλαγή των στάσεων των ανθρώπων, την παροχή 
πρόσβασης στη γνώση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων (Hawthorne & Alabaster 1999). 
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Σε αυτή την Εκπαιδευτική Ενότητα (Ε.Ε.) του προγράμματος εκπαίδευσης του έργου BEWEEN θα δοθούν οι 
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να:

– να κατανοούν τις περιβαλλοντικές έννοιες της αειφορίας και της κυκλικής οικονομίας και να παρέχουν ουσιαστικά παραδείγματα 
περιβαλλοντικών εννοιών βιωσιμότητας και εφαρμογής κυκλικής οικονομίας στα πλαίσια χρήσης ψηφιακών μέσων.

– να κατανοούν τις βασικές λειτουργίες της ανάλυσης του κύκλου ζωής και το ρόλο που μπορεί δυνητικά να διαδραματίσει στο 
σχεδιασμό, τη χρήση και την ανακύκλωση προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακών μέσων. 

– να αναγνωρίζουν τις απλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών και της χρήση τους και να παραθέτουν 
παραδείγματα που μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση των αρνητικών αποτελεσμάτων της χρήσης ψηφιακών μέσων από τους 
μαθητές.

– να προσδιορίζουν τις συμπεριφορικές πτυχές της υπεύθυνης συμπεριφοράς των καταναλωτών σχετικά με την αγορά/χρήση φιλικών 
προς το περιβάλλον ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

– να σκέφτονται στρατηγικές, μεθόδους και εργαλεία (π.χ. εσωτερικός σχεδιασμός ή υιοθέτηση σοβαρών παιχνιδιών βιωσιμότητας) για 
την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των πόρων κατά την εργασία με ψηφιακά μέσα ή τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών.

– να δημιουργούν στρατηγικές, μεθόδους και εργαλεία που θα επιτρέψουν στους μαθητές να εντοπίσουν ευκαιρίες για τη χρήση 
ψηφιακών τεχνολογιών που υποστηρίζουν έναν πιο πράσινο, πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

– να αφομοιώνουν  τις γνώσεις τους για να συμβάλλουν στην επαγγελματική πρακτική και γνώση και να καθοδηγήσουν άλλους στην 
προστασία του περιβάλλοντος.

– να αναπτύξουν διδακτικούς πόρους που εμπλέκουν τους μαθητές στο σκοπό της προστασίας του περιβάλλοντος και τους κάνουν να 
γνωρίζουν και να είναι ευαισθητοποιημένοι για το περιβάλλον και τη σύνδεσή του με τα κοινωνικά και οικονομικά συστήματα.

– να  βρουν  λύσεις με περιορισμένη ανάλυση σε σύνθετα προβλήματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος από τις 
επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών και της χρήση τους.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα από την 
παρακολούθηση της Ε.Ε.



Δέκα λεπτά και μια στιγμή σκέψης…..

Με αυτή τη διαφάνεια τελειώνει η πρώτη αυτή, εισαγωγική παρουσίαση της Εκπαιδευτικής 
Ενότητας με τίτλο: ‘Προστασία του Περιβάλλοντος’.

• Διαθέστε 5 λεπτά για να αναλογιστείτε τη δική σας στάση και συμπεριφορές σε σχέση με 
τα δομικά στοιχεία των φιλοπεριβαλλοντικών συμπεριφορών της διαφάνειας 26.

• Διαθέστε άλλα 5 λεπτά για να σκεφτείτε τις καταναλωτικές σας συνήθειες αλλά και τη 
μετά την αγορά χρήση που κάνετε σε ψηφιακές συσκευές, υπηρεσίες και μέσα. 
Μπορείτε να συνδέσετε κάποιες από αυτές τις εμπειρίες σας, με το περιεχόμενο αυτής της 
παρουσίασης;

• Στιγμιαία κρατήστε το κινητό σας τηλέφωνο στο χέρι σας. Είναι αλήθεια πως αυτά τα νέα 
smartphones είναι πανάλαφρα! Δεν ισχύει όμως το ίδιο για το περιβάλλον. Κάθε καινούριο 
smartphone που κατασκευάζεται εκπέμπει 85 κιλά διοξειδίου του άνθρακα τον πρώτο 
χρόνο χρήσης του, με το 95% από αυτά να προέρχονται από την παραγωγή και τη 
μεταφορά τους, μέχρι να φτάσουν στα χέρια μας.
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