ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Για την πολιτική το περιβάλλον έχει δυο όψεις :
·
·

Μας περιβάλλει άρα πρέπει να το κατανοούµε .
Κατασκευάζουµε γι' αυτό ρυθµιστικούς και αναπτυξιακούς µηχανισµούς για να
ελέγχουµε την σχέση µας µε αυτό.

Δηλαδή το περιβάλλον το ερευνούµε και το διαχειριζόµαστε. Κι αυτό σε διεθνή, εθνική,
περιφερειακή και τοπική κλίµακα. Ο κάθε απλός πολίτης, ο κάθε διοικητικός, ο κάθε πολιτικός
πρέπει να αντιλαµβάνονται τις περιβαλλοντικές αλλαγές και να επηρεάζουν την διαχείριση του
περιβάλλοντος. Κάτι τέτοιο όµως το κάνουν πολύ λίγοι.
Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να επεκταθεί αυτή η δυνατότητα (κατανόηση
του περιβάλλοντος και επίδραση στην ανάπτυξή του) στον κάθε πολίτη. Η Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση συνδέεται άµεσα µε την περιβαλλοντική πολιτική, την υποστηρίζει ουσιαστικά.
Ισως η αποτυχία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης οφείλεται στο ότι δεν αντιµετωπίζεται σαν
µέρος της περιβαλλοντικής πολιτικής. Αντιµετωπίσθηκε σαν υπόθεση της εκπαίδευσης κµι
µόνο, ξεκοµµένη από την περιβαλλοντική πολιτική. Πρέπει αυτά τα δύο σκέλη να συνδεθούν,
η πολιτική να συνδεθεί µε την εκπαίδευση.
Στην ιστορία της εκπαίδευσης παρατηρείται υστέρηση ανάµεσα στις εκπαιδευτικές αλλαγές
και τις κοινωνικές αλλαγές. Η αδιαφορία σήµερα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,
δεδοµένης της περιβαλλοντικής κρίσης, το επιβεβαιώνει.
Τελικά η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι µια µορφή αγωγής του πολίτη, και γιατί το
περιβάλλον έχει κοινωνική, πολιτική, οικονοµική, ιστορική διάσταση, και γιατί ο τρόπος
διαχείρισής του έχει τέτοιες διαστάσεις. Ακόµα και η ίδια όµως η υπόθεση της εκπαίδευσης
έχει να κάνει µε τέτοια προβλήµατα. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δεν πρέπει να
απευθύνεται µόνο σε µια µεµονωµένη οµάδα αλλά στο σύνολο του πληθυσµού, πληθυσµού
που πρέπει να είναι ενεργός και ευαισθητοποιηµένος. Στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση θα
επιλεγούν κάποια θέµατα. Και αυτή ακόµα η επιλογή έχει πολιτική διάσταση.
Στο Σχήµα 1 εµφανίζεται ένα τοπικό σύστηµα εκπαίδευσης.
Σ' αυτό είναι ενταγµένη η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση:
·
·

Το πρόγραµµα έχει να κάνει µε τον τοπικό παράγοντα είτε άµεσα είτε µε τους
εκλεγµένου ς εκπροσώπους. Ενα τέτοιο σύστηµα είναι ανοιχτό στον κοινωνικό έλεγχο
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι µια ευκαιρία για να βελτιωθεί η δουλειά και των
εκπαιδευτικών και των άλλων ειδικών που µετέχουν αφού αυτή γίνεται µε εποπτικό
υλικό. Και η παρακίνηση για συµµετοχή στον τοπικό σχεδιασµό είναι τελικά το
έναυσµα για το άνοιγµα της διοίκησης στην επίδραση των πολιτών.

Σχήμα 1. Ομάδες και αλληλεπιδράσεις σε ένα τοπικό σύστημα μάθησης

