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ΑειφόροςΑειφόρος ΑνάπτυξηΑνάπτυξη
ΗΗ ανάπτυξηανάπτυξη γιαγια νανα είναιείναι αειφόροςαειφόρος θαθα πρέπειπρέπει
ΝαΝα μημη βασίζεταιβασίζεται στηνστην καταστροφήκαταστροφή τωντων φυσικώνφυσικών πόρωνπόρων
ΝαΝα προωθείπροωθεί καικαι χρησιμοποιείχρησιμοποιεί φιλοφιλο--περιβαλλοντικέςπεριβαλλοντικές
τεχνολογίεςτεχνολογίες
ΝαΝα υπολογίζειυπολογίζει τιςτις ανάγκεςανάγκες όλωνόλων τωντων ειδώνειδών καικαι τοτο δικαίωμαδικαίωμα
τουςτους νανα έχουνέχουν ποιοτικήποιοτική ζωήζωή καικαι ‘‘μερίδιομερίδιο’’ στηστη ‘‘χρήσηχρήση’’ τωντων
πόρωνπόρων..
ΝαΝα είναιείναι δίκαιηδίκαιη & & προσβάσιμηπροσβάσιμη σεσε όλουςόλους τουςτους ανθρώπουςανθρώπους
ώστεώστε νανα έχουνέχουν έναένα επίπεδοεπίπεδο ασφάλειαςασφάλειας, , υγείαςυγείας καικαι ποιότηταςποιότητας
ζωήςζωής καικαι πρόσβασηπρόσβαση σεσε πόρουςπόρους..
ΝαΝα λαμβάνειλαμβάνει υπόψηυπόψη τιςτις ανάγκεςανάγκες τωντων επόμενωνεπόμενων γενιώνγενιών

UNWSSD (2002)UNWSSD (2002)

ΕΕΑΑΑΑ: : καλλιέργειακαλλιέργεια μιαςμιας υυπεύθυνηπεύθυνηςς προσέγγισηπροσέγγισηςς μεμε τηντην οποίαοποία
αντιμετωπίζουμεαντιμετωπίζουμε τηντην ποιότηταποιότητα τηςτης ζωήςζωής & & τοτο μέλλονμέλλον



ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση γιαγια τηντην ΑειφόροΑειφόρο ΑνάπτυξηΑνάπτυξη ((ΕΑΑΕΑΑ))
Education for Sustainable Development (ESD)Education for Sustainable Development (ESD)

««ΟιΟι επιλογέςεπιλογές μαςμας ωςως καταναλωτέςκαταναλωτές σήμερασήμερα έχουνέχουν αντίκτυποαντίκτυπο στονστον
τρόποτρόπο μεμε τοντον οποίοοποίο θαθα ζουνζουν οιοι άνθρωποιάνθρωποι αύριοαύριο. . 
ΗΗ υπεύθυνηυπεύθυνη κατανάλωσηκατανάλωση είναιείναι αναγκαίααναγκαία καικαι σημαίνεισημαίνει τηντην
κατανάλωσηκατανάλωση αγαθώναγαθών καικαι υπηρεσιώνυπηρεσιών χωρίςχωρίς νανα επιφέρειεπιφέρει βλάβηβλάβη
στοστο περιβάλλονπεριβάλλον καικαι τηντην κοινωνίακοινωνία. . 
ΈναΈνα αειφορικόαειφορικό πρότυποπρότυπο ζωήςζωής είναιείναι ουσιαστικόουσιαστικό στηνστην
αντιμετώπισηαντιμετώπιση τηςτης φτώχειαςφτώχειας , , τηντην προστασίαπροστασία & & διατήρησηδιατήρηση τωντων
φυσικώνφυσικών πόρωνπόρων γιαγια όλεςόλες τιςτις μορφέςμορφές ζωήςζωής. . 
ΗΗ ΕΑΑΕΑΑ υποστηρίζειυποστηρίζει τοντον υπεύθυνουπεύθυνο πολίτηπολίτη καικαι ενεργείενεργεί ώστεώστε νανα
περιορισθούνπεριορισθούν οιοι επιπτώσειςεπιπτώσεις σεσε φυσικούςφυσικούς καικαι κοινωνικούςκοινωνικούς
πόρουςπόρους απόαπό τιςτις μημη αειφορικέςαειφορικές δραστηριότητεςδραστηριότητες ““

((ΔεκαετίαΔεκαετία τουτου ΟΗΕΟΗΕ γιαγια τηντην ΕΑΑΕΑΑ, 2005, 2005--2014) 2014) 



ΤαΤα ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά τηςτης ΕΑΑΕΑΑ

nn ΔιεπιστημονικήΔιεπιστημονική & & ΟλιστικήΟλιστική: : ΟιΟι αρχέςαρχές τηςτης αειφορίαςαειφορίας
ενσωματώνονταιενσωματώνονται σεσε όλοόλο τοτο αναλυτικόαναλυτικό πρόγραμμαπρόγραμμα

nn ΔιερεύνησηΔιερεύνηση ΑξιώνΑξιών: : ΑναζητώνταιΑναζητώνται && αναλύονταιαναλύονται οιοι αξίεςαξίες
τωντων σχετιζόμενωνσχετιζόμενων εταίρωνεταίρων σεσε έναένα ζήτημαζήτημα, , κκ..λπλπ. . 

nn ΚριτικήΚριτική & & δημιουργικήδημιουργική σσκέψηκέψη, , στηνστην ‘‘αντιμετώπισηαντιμετώπιση’’
τωντων διλημμάτωνδιλημμάτων τηςτης αειφόρουαειφόρου ανάπτυξηςανάπτυξης//ΕνίσχυσηΕνίσχυση τηςτης
αυτοπεποίθησηαυτοπεποίθησηςς. . 

nn ΠολλαπλήΠολλαπλή μεθοδολογίαμεθοδολογία: : ΒίωμαΒίωμα, , λόγοςλόγος, , τέχνεςτέχνες, , δράμαδράμα, , 
επιχειρηματολογίαεπιχειρηματολογία, , πείραμαπείραμα, , διερεύνησηδιερεύνηση, , κκ..άά..

nn ΣυμμετοχήΣυμμετοχή στηστη λήψηλήψη αποφάσεωναποφάσεων//δδημοκρατικήημοκρατική. . 
nn ΕφαρμόσιμηΕφαρμόσιμη στηνστην καθημερινήκαθημερινή ζωήζωή τωντων εκπαιδευμένωνεκπαιδευμένων & & 
πρακτικήπρακτική. . 



ΣκοποίΣκοποί τηςτης ΕΑΑΕΑΑ

nn ΕνίσχυσηΕνίσχυση ικανότηταςικανότητας τωντων ατόμωνατόμων γιαγια αντιμετώπισηαντιμετώπιση μεμε

κριτικόκριτικό πνεύμαπνεύμα τωντων επιλογώνεπιλογών τουςτους καικαι τωντων καταστάσεωνκαταστάσεων. . 

nn ΑλλαγήΑλλαγή νοοτροπίαςνοοτροπίας..

nn ΥιοθέτησηΥιοθέτηση αειφόρωναειφόρων προτύπωνπροτύπων παραγωγήςπαραγωγής καικαι

κατανάλωσηςκατανάλωσης. . 

nn ΔιαμόρφωσηΔιαμόρφωση στάσηςστάσης ζωήςζωής πουπου σέβεταισέβεται τοτο περιβάλλονπεριβάλλον, , τητη

φυσικήφυσική καικαι τηντην πολιτιστικήπολιτιστική κληρονομιάκληρονομιά..

nn ΥπεύθυνοιΥπεύθυνοι καικαι ενεργοίενεργοί πολίτεςπολίτες..
(UNESCO, UNECE, 2005)



ΕΑΑΕΑΑ & & ΕνέργειαΕνέργεια (UNESCO, 2005) (1/2)(UNESCO, 2005) (1/2)

nn ΗΗ ΔεκαετίαΔεκαετία γιαγια τηντην ΕΑΑΕΑΑ επιχειρείεπιχειρεί νανα προσφέρειπροσφέρει έναένα
πλαίσιοπλαίσιο γιαγια καινοτόμκαινοτόμεεςς προσεγγίσειςπροσεγγίσεις σταστα θέματαθέματα τηςτης
ενενέέργειαργειαςς καικαι ττωνων κλιματικκλιματικώνών αλλαγαλλαγώνών πουπου
ενεργοποιούνενεργοποιούν τοτο ενδιαφέρονενδιαφέρον καικαι τητη συμπεριφοράσυμπεριφορά καικαι
αξιοποιούνταιαξιοποιούνται στοστο πλαίσιοπλαίσιο τηςτης καθημερινήςκαθημερινής ζωήςζωής. . 

nn ΗΗ ΕΑΑΕΑΑ επιδιώκειεπιδιώκει νανα ενισχύσειενισχύσει τατα άτομαάτομα νανα λαμβάνουνλαμβάνουν
ενημερωμένεςενημερωμένες καικαι υπεύθυνεςυπεύθυνες αποφάσειςαποφάσεις καικαι νανα
προβαίνουνπροβαίνουν στιςστις σχετικέςσχετικές δράσειςδράσεις, , τώρατώρα καικαι στοστο
μέλλονμέλλον. . 



nn ΗΗ ΕΑΑΕΑΑ αναπτύσσειαναπτύσσει τιςτις δεξιότητεςδεξιότητες καικαι τιςτις στάσειςστάσεις γιαγια
νανα επανεξετάσουμεεπανεξετάσουμε τοντον τρόποτρόπο μεμε τοντον οποίοοποίο
σκεφτόμαστεσκεφτόμαστε,, παίρνουμεπαίρνουμε αποφάσειςαποφάσεις καθώςκαθώς καικαι τιςτις
αξίεςαξίες πουπου έχουμεέχουμε. . 

nn ΗΗ αύξησηαύξηση τηςτης θερμοκρασίαςθερμοκρασίας λόγωλόγω τουτου φαινομένουφαινομένου
τουτου θερμοκηπίουθερμοκηπίου είναιείναι έναένα ««σύγχρονοσύγχρονο»» καικαι περίπλοκοπερίπλοκο
πρόβλημαπρόβλημα, , πουπου αφοράαφορά ολόκληροολόκληρο τοντον κόσμοκόσμο καικαι
εμπλέκεταιεμπλέκεται μεμε τατα θέματαθέματα όπωςόπως ηη οικονομικήοικονομική
ανάπτυξηανάπτυξη & & ηη διαχείρισηδιαχείριση τωντων πόρωνπόρων, , ηη φτώχειαφτώχεια καικαι ηη
δημογραφικήδημογραφική αύξησηαύξηση, , οο αντίκτυποαντίκτυποςς τωντων ανθρώπινωνανθρώπινων
δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων στονστον πλανήτηπλανήτη, , τατα πρότυπαπρότυπα
κατανάλωσηςκατανάλωσης & & παραγωγήςπαραγωγής, , ηη ρύπανσηρύπανση,, οιοι
μεταφορμεταφορέςές, , ηη διαχείρισηδιαχείριση τηςτης ενέργειαςενέργειας.  .  

ΕΑΑΕΑΑ & & ΕνέργειαΕνέργεια (UNESCO, 2005) (2/2) (UNESCO, 2005) (2/2) 



Προτεινόμενες
δραστηριότητες

Η διαδρομή από το
σπίτι στο σχολείο

Από που έρχονται οι
μπανάνες

Οι επιπτώσεις των
κλιματικών αλλαγών
Εξοικονόμηση

ενέργειας

Η πράσινη τράπεζα
Η χρονογραμμή του

μέλλοντος

Αυτή η φωτογραφία
πόσο βιώσιμη είναι; 
Η “αλυσίδα” της
κλιματικής αλλαγής

Κλιματική αλλαγή: τι
είναι – ποιες οι συνέπειες

– τι μπορούμε να
κάνουμε; 

Λογισμικό για την
Ενέργεια



ΠροτεινόμενεςΠροτεινόμενες δραστηριότητεςδραστηριότητες

nn TTιι είναιείναι κλιματικήκλιματική αλλαγήαλλαγή
nn OOιι συνέπειεςσυνέπειες τηςτης κλιματικήςκλιματικής αλλαγήςαλλαγής
nn ΤιΤι μπορούμεμπορούμε νανα κάνουμεκάνουμε
««ΠωςΠως ενθαρρύνουμεενθαρρύνουμε τουςτους άλλουςάλλους νανα
έρθουνέρθουν κοντάκοντά μαςμας»» ΚαταιγισμόςΚαταιγισμός ιδεώνιδεών ––
συζητησησυζητηση, , χρήσηχρήση ΗΗ//ΥΥ, , αξιοποίησηαξιοποίηση φιλμφιλμ, ..., ...



nn ΑυτήΑυτή ηη φωτογραφίαφωτογραφία, , πόσοπόσο βιώσιμηβιώσιμη είναιείναι;;
((κριτήριακριτήρια βιωσιμότηταςβιωσιμότητας –– αξιοποίησηαξιοποίηση / / ανάλυσηανάλυση
φωτογραφικούφωτογραφικού υλικούυλικού))

nn ΗΗ κκλιματικλιματικήή αλλαγαλλαγήή ““ ΟΟ AndrewAndrew πηγαίνειπηγαίνει μεμε τοντον
πατέραπατέρα τουτου κάθεκάθε μέραμέρα στοστο σχολείοσχολείο μεμε τοτο αυτοκίνητόαυτοκίνητό
τουςτους. . ΗΗ κκ. . CamaraCamara αναγκάζεταιαναγκάζεται νανα εγκαταλείψειεγκαταλείψει τητη
δουλειάδουλειά τηςτης..””
ΔιερεύνησηΔιερεύνηση τωντων αλληλεξαρτήσεωναλληλεξαρτήσεων μεταξύμεταξύ τωντων
γεγονότωνγεγονότων, , καταιγισμόςκαταιγισμός, , συζήτησησυζήτηση, , σύγκρισησύγκριση
εναλλακτικώνεναλλακτικών ‘‘διαδρομώνδιαδρομών’’, , κκ..λπλπ..

ΠροτεινόμενεςΠροτεινόμενες δραστηριότητεςδραστηριότητες



nn ΗΗ ΠΠράσινηράσινη ΤΤράπεζαράπεζα
nn ΗΗ χρονογραμμήχρονογραμμή τουτου μέλλοντοςμέλλοντος
ΕργαλείαΕργαλεία αναστοχασμούαναστοχασμού, , προσαρμόσιμαπροσαρμόσιμα, , 
ενεργοποιούνενεργοποιούν τητη δημιουργικήδημιουργική & & κριτικήκριτική
σκέψησκέψη. . 

ΠροτεινόμενεςΠροτεινόμενες δραστηριότητεςδραστηριότητες



nn ΕπιπτώσειςΕπιπτώσεις τωντων κλιματικώνκλιματικών αλλαγώναλλαγών στουςστους
πολίτεςπολίτες τουτου κόσμουκόσμου
ΜελέτηΜελέτη περίπτωσηςπερίπτωσης ((casecase--studystudy) ) –– τεχνικήτεχνική
storyboardstoryboard, , δημιουργικήδημιουργική σκέψησκέψη, , καταιγισμούκαταιγισμού
ιδεώνιδεών καικαι κριτικήςκριτικής σκέψηςσκέψης, , ομαδικήομαδική εργασίαεργασία,, ,, 
ενσυναίσθησηενσυναίσθηση --τιτι σκέφτονταισκέφτονται, , τιτι νιώθουννιώθουν οιοι
ήρωεςήρωες τωντων ιστοριώνιστοριών, , πωςπως αντιδρούναντιδρούν, , κκ..λπλπ..

nn ΣυμπεριφορέςΣυμπεριφορές & & ΔράσειςΔράσεις σχετικάσχετικά μεμε τηντην
ΕνέργειαΕνέργεια
ΙεράρχησηΙεράρχηση τωντων δράσεωνδράσεων, , διερεύνησηδιερεύνηση τωντων
κριτηρίωνκριτηρίων πίσωπίσω απόαπό τιςτις επιλογέςεπιλογές μαςμας. . 

ΠροτεινόμενεςΠροτεινόμενες δραστηριότητεςδραστηριότητες



nn ΗΗ διαδρομήδιαδρομή απόαπό τοτο σπίτισπίτι στοστο σχολείοσχολείο
ΜετρήσειςΜετρήσεις//υπολογισμοίυπολογισμοί, , σύνδεσησύνδεση επιλογώνεπιλογών στιςστις
μετακινήσειςμετακινήσεις μαςμας μεμε τιςτις επιπτώσειςεπιπτώσεις τουςτους στηνστην
εκπομπήεκπομπή COCO22

nn ΑπόΑπό πούπού έρχονταιέρχονται οιοι μπανάνεςμπανάνες;;
ΕντοπισμόςΕντοπισμός & & ανάδειξηανάδειξη τωντων συνεπειώνσυνεπειών--
επιπτώσεωνεπιπτώσεων όλωνόλων τωντων σταδίωνσταδίων στονστον ««κύκλοκύκλο
παραγωγήςπαραγωγής τηςτης μπανάναςμπανάνας»» -- χρήσηχρήση ενέργειαςενέργειας, , 
κατανάλωσηκατανάλωση καυσίμωνκαυσίμων, , παραγωγήπαραγωγή διοξειδίουδιοξειδίου τουτου
άνθρακαάνθρακα, , δημιουργίαδημιουργία θέσεωνθέσεων εργασίαςεργασίας, , 
παραγωγήπαραγωγή απορριμμάτωναπορριμμάτων, , κκ..λπλπ..

ΠροτεινόμενεςΠροτεινόμενες δραστηριότητεςδραστηριότητες


