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ΑΚ 7: Προκλησεισ και βασικεσ προσεγγισεις στον τομεα τησ περιβαλλοντικησ ηθικησ 

 

Αποτέλεσμα της Κατάρτισης (ΑΚ) 7: Προκλήσεις και βασικές προσεγγίσεις στον τομέα της 

περιβαλλοντικής ηθικής εισάγει και παρουσιάζει την περιβαλλοντική ηθική, η οποία διέπεται από 

τρεις εξίσου σημαντικούς στόχους. Το διδακτικό υλικό εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις κύριες 

περιοχές της περιβαλλοντικής ηθικής: (α) η ηθική των πόρων (β) η ηθική και ζώων και (γ) η ηθική της 

φύσης. Επικεντρώνεται στη διάρθρωση της περιβαλλοντικής ηθικής σε τρία επίπεδα σκέψης σχετικά 

με το περιβάλλον: (α) το φιλοσοφικό επίπεδο (β) το νομοθετικό επίπεδο και (γ) το περιπτωσιολογικό 

επίπεδο της πρακτικής περιβαλλοντικής διαχείρισης. Προσφέρονται και πληροφορίες που βοηθούν 

τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τις αρχές και τα κύρια επιχειρήματα των πιο σημαντικών 

θεωριών στον τομέα της ηθικής του περιβάλλοντος: (α) η ανθρωποκεντρική (όλες οι ηθικές αξίες 

ανήκουν αποκλειστικά στα συμφέροντα των ανθρώπινων όντων) και (β) η μη ανθρωποκεντρική ή 

ψυχοκεντρική (παθοκεντρισμός, βιοκεντρισμός, εξωκετρισμός και ολισμός) προοπτική. Στο διδακτικό 

υλικό συζητούνται και τα βασικά θέματα της περιβαλλοντικής ηθικής που σχετίζονται με το αν ένα 

πλάσμα, διαφορετικό από τον άνθρωπο μπορεί να έχει ηθική αξία, ως αξία από μόνη της (εσωτερική 

αξία) και πόσο ευρύ είναι το φάσμα των ηθικών ζωντανών όντων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις 

βασικές έννοιες της περιβαλλοντικής ηθικής. 

 

ΑΚ 8: Περιβαλλοντικη ηθικη και βιωσιμοτητα 

 

Αποτέλεσμα της Κατάρτισης (ΑΚ) 8: Περιβαλλοντική ηθική και βιωσιμότητα επικεντρώνεται στην 

παρουσίαση πληροφοριών που επιδιώκουν τρεις σημαντικούς στόχους. Έχει ως στόχο να προσφέρει 

γνώσεις στους εκπαιδευόμενους σχετικά με το τι συνιστά η αειφορία στο πλαίσιο της 

περιβαλλοντικής ηθικής: κατά κύριο λόγο την έννοια και την ανάπτυξη βιωσιμότητας. 

Παρουσιάζονται οι εθνικές στρατηγικές αειφορίας που σχετίζονται με τους τομείς προτεραιότητας 

για δράση (στην περίπτωση της Γερμανίας ως παράδειγμα). Μέσω της μελέτης του υλικού, οι 

εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της 

κοινωνίας και του περιβάλλοντος (Έκθεση Eurostar, 2013). Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο μοντέλο 

της βιώσιμης και πράσινης οικονομίας ( «πράσινη οικονομία»), το οποίο επηρεάζει όλους τους τομείς 

της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής των σύγχρονων κοινωνιών. Συζητούνται επίσης οι διάφορες 

περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικοπολιτικές πτυχές της «αδύναμης» ή της «ισχυρής» 

βιώσιμης ανάπτυξης. Ειδικότερα, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
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αυτό το διδακτικό υλικό περιγράφει την ανάγκη για δράσεις στον τομέα της κατανάλωσης και της 

παραγωγής. 
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Ομάδες-στόχους: Καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων; Επαγγελματίες σύμβουλοι προσωπικού και 

επαγγελματικού προσανατολισμού; Διευθυντές εκπαίδευσης; Ειδικοί επιστήμονες 

επί των διδακτικών μεθόδων; Αναλυτές διοίκησης και οργάνωσης; Ειδικοί 

επιστήμονες επί της εκπαίδευσης ενηλίκων 
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Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος: περιβαλλοντικής ηθικής με έμφαση στη δόμηση της 

περιβαλλοντικής ηθικής σε τρία επίπεδα περιβαλλοντικής αιτιολογίας. Αποσκοπεί επίσης στην 
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ΑΚ 7: Προκλησεισ και βασικεσ προσεγγισεις στον τομεα τησ περιβαλλοντικησ ηθικησ 

 

1. Τρεις τομείς εφαρμογής της περιβαλλοντικής ηθικής 

1.1 Ηθική ευθύνη και ίδια ευθύνη 

1.2 Η ηθική των φυσικών πόρων 

1.3 Η ηθική απέναντι στα ζώα 

1.4 Η ηθική απέναντι στη φύση 

1.5 Στο επιχείρημα για την αισθητική ενατένιση 

2. Τρία επίπεδα του περιβαλλοντικού επιχειρήματος 

2.1 Εφαρμογή στη φιλοσοφία 

2.2 Εφαρμογή σε πολιτικό και νομικό επίπεδο 

2.3 Περιπτωσιολογική εφαρμογή 

3. Βασικές μέθοδοι στην περιβαλλοντική ηθική 

3.1 Εισαγωγή: Η ηθική φροντίδα για τη φύση 

3.2 Ανθρωποκεντρική προοπτική 

3.3 Διαφορετικές ανθρωποκεντρικές θέσεις 

4. Βιβλιογραφια 
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ΑΚ 8: Περιβαλλοντικη ηθικη και βιωσιμοτητα 

 

1. Οικολογική Ηθική και την Αειφορία 

2. Η Ανάπτυξη της Έννοιας της «Αειφορίας» 

2.1 Προσδιορισμός των περιβαλλοντικών και οικονομικών πτυχών 

2.2 Εθνική Στρατηγική για την Αειφορία 

3. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη και η έκθεση της Eurostat 

3.1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι και καθήκοντα 

4. Συμπέρασμα 

5. Βιβλιογραφια 


