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Education in the 21st century:
4 fundamental issues
Η εκπαίδευση στον 21ο αιώνα:
4 θεμελιώδη ζητήματα:

1. the major social and technological changes: globalisation,
increasing population, rapid speed of changes and non predictability that
characterises modern world

1. μεγάλες κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές:

την

παγκοσμιοποίηση, την όλο και μεγεθυνόμενη πολυπλοκότητα, την ταχύτητα
των αλλαγών και τη μη προβλεψιμότητα που χαρακτηρίζουν τον κόσμο μας,

REQUESTED
ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

Modify our ways of thinking to deal with complexity,
globalisation, increasing population, rapid speed of changes
and non predictability that characterises modern world
Να τροποποιήσει τους τρόπους σκέψεις μας για να
αντιμετωπίσει
την ταχύτητα των αλλαγών, την
πολυπλοκότητα, και τη μη προβλεψιμότητα

2. During the 20th century
there has been achieved
major knowledge progress.
However the progress is
isolated in each field.

2. Τεράστια παραγωγή
γνώσης, αλλά ασύνδετη &
κατακερματισμένη στους
επί μέρους κλάδους

REQUESTED
ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

how will the school approach
knowledge in a holistic way so
that the context is not lost and
destroyed, the roundness

πώς θα καταφέρει το σχολείο
να προσεγγίσει τη γνώση
ολιστικά,
ώστε
να
μην
καταστρέφεται η σφαιρικότητα

3. The emerging science of learning: they have
recognized: the significance of experience and the value of experiential
learning in the deeper understanding of knowledge.

3. Νέα δεδομένα στις επιστήμες της αγωγής:
Παιδαγωγική κατοχύρωση της εμπειρίας & της βιωματικής μάθησης στη
βαθύτερη κατανόηση της γνώσης

REQUESTED
ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

New learning environments: connecting the school with the
environment, meaningful knowledge, enhancing informal learning
How will modern school cover this gap between digital and real world?

Νέα περιβάλλοντα μάθησης: σύνδεση σχολείου με το περιβάλλον,
γνώση με νόημα, ενίσχυση άτυπων μορφών μάθησης
Πώς το σύγχρονο σχολείο θα καλύψει το χάσμα μεταξύ εικονικού και
πραγματικού κόσμου;

4. The re-establishment of relation between
humans and the natural world, the acceptance of
responsibility for the ecological sustainability.
“environmental amnesia”
4. Αποκατάσταση της σχέσης του ανθρώπου με το
φυσικό κόσμο, την αποδοχή της ευθύνης για την
οικολογική βιωσιμότητα «περιβαλλοντική αμνησία»
REQUESTED
ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

how can the educators encourage a society, so that they
turn its
imagination and energy towards ecological
sustainability?
πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να ενθαρρύνουν μια
κοινωνία, ώστε να στρέψουν τη φαντασία και την ενέργειά
της στην οικολογική βιωσιμότητα;

Environmental education: A dynamic
pedagogical context for educating in the
21st century
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση ένα
δυναμικό παιδαγωγικό πλαίσιο για την
εκπαίδευση στον 21ο αιώνα

Environmental education: A dynamic pedagogical context for
educating in the 21st century
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση ένα δυναμικό παιδαγωγικό πλαίσιο
για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα

offers opportunities:
προσφέρει ευκαιρίες:

the approach of reality in
experiential and holistic way

an

active,

προσέγγιση
της
πραγματικότητας
με
ενεργητικό, βιωματικό και ολιστικό τρόπο,

teaching in various authentic learning environments,
outside the four walls of a school classroom, in
environments that ensure the contact with real objects
and primary sources where students' motives and
interests are strengthened, social interaction is
facilitated and team work happens effortlessly as a
reasonable and natural process.
εξασφαλίζει την επαφή με τα πραγματικά αντικείμενα και
πρωτογενείς πηγές όπου ενισχύονται τα κίνητρα και τα
ενδιαφέροντα των μαθητών, διευκολύνεται η κοινωνική
αλληλεπίδραση και η εργασία σε ομάδες και η μάθηση
προκύπτει αβίαστα, ως μία λογική και φυσική
διαδικασία.

gives the opportunity to all subjects being taught in
the school to develop, breath and connect with other
subjects so that the unity of knowledge and the
relation to students' everyday life and real word is
highlighted. KNOWLEDGE WITH NOISE

δίνει τη δυνατότητα όλα τα γνωστικά αντικείμενα που
διδάσκονται μέσα στο σχολείο να εξελιχθούν, να
ανασάνουν & να συνδεθούν με άλλα μαθήματα, ώστε να
αποκτήσει νόημα η σχολική γνώση. ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ

Αctivities are proposed that are included in all
levels of human activity
Δραστηριότητες στο φυσικό & τεχνητά
κατασκευασμένο κόσμο
in the natural environment,
scientific
centres
and
museums (local ecosystems,

Στο φυσικό περιβάλλον
επιστημονικά κέντρα &
μουσεία (τοπικά οικοσυστήματα,

mountains, lakes, forests etc),

βουνά, λίμνες, δάση κ.λπ.)

the anthropogenic environment

ανθρωπογενές περιβάλλον

(botanic gardens, parks, farms, etc),

technologically
manufactured
environment (spaces of technoscience, dams, harbours, laboratories
of research centres etc)

Ιn industry and in trade (stations
of production of electric
photovoltaic parks etc.)

power,

(βοτανικοί κήποι, πάρκα, αγροκτήματα,
αγροκτήματα βιοκαλλιέργειας κ.λπ.)

Τεχνολογικά κατασκευασμένο
περιβάλλον
(χώροι
τεχνοεπιστήμης,
φράγματα,
λιμάνια,
εργαστήρια ερευνητικών κέντρων ,,)

στη βιομηχανία & το εμπόριο
(σταθμοί

παραγωγής
ηλεκτρικού
ρεύματος, φωτοβολταϊκά πάρκα)

Δράσε τοπικά σκέψου παγκόσμια
Act locally, think globally
environmental education can become education of the active and
critically thinking future citizen
η περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να γίνει εκπαίδευση του
ενεργού και κριτικά σκεπτόμενου μελλοντικού πολίτη

necessary condition
απαραίτητη προϋπόθεση

Self-awareness, cultivation of oneself, so that a society can
think and act locally and globally
Η αυτογνωσία, η καλλιέργεια του ΕΑΥΤΟΥ, για να σκεφτεί
και να δράσει τοπικά & παγκόσμια στην ενήλικη ζωή του.

Good success and good stay in our country
guter Erfolg und ein angenehmer Aufenthalt
in unserem Land

