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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αυτή η πιλοτική έρευνα έγινε στα πλαίσια των σπουδών μου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην περίοδο
2006-2008.
Αντικείμενο της έρευνας απετέλεσε η διαπίστωση του βαθμού συμβολής των προγραμμάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούνται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του νομού
Ηρακλείου στην ΕΑΑ.
Η διδασκαλία στα ελληνικά σχολεία είναι δασκαλοκεντρική, τα προγράμματα σπουδών είναι
απόλυτα προσανατολισμένα στα σχολικά εγχειρίδια, η παρεχόμενη γνώση έχει μικρή
εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο έξω από το σχολείο. Η ΕΑΑ αποτελεί εξέλιξη της ΠΕ.
Συνιστά εναλλακτική εκπαίδευση ιδιαίτερα υποσχόμενη. Προωθείται από τα Ηνωμένα Έθνη
και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά κράτη έχουν καταρτίσει εθνικές στρατηγικές για την
εφαρμογή της.
Είναι μορφή εκπαίδευσης που στηρίζεται στη συνεργασία μαθητών και ενηλίκων της
σχολικής και της ευρύτερης τοπικής κοινότητας για τη μελέτη περιβαλλοντικών θεμάτων, τη
διατύπωση προτάσεων επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων, την ανάληψη δράσης για
την επίλυσή τους. Στοχεύει στη δημιουργία περιβαλλοντικά εγγράμματων, ενεργών πολιτών
που θα συμμετέχουν σε όσο το δυνατόν αειφορική διαχείριση του τοπικού και παγκόσμιου
περιβάλλοντος.
Η ΕΑΑ έχει διπλό σκοπό, τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και τη φροντίδα του
περιβάλλοντος.
Αξίζει να τη στηρίξουμε, με όρεξη και κριτική διάθεση και να την ενσωματώσουμε στην
εκπαιδευτική μας πραχτική. Η παρούσα εργασία μπορεί να βοηθήσει.
Ευχαριστίες αξίζουν

στους καθηγητές και στη Διευθύντρια του

Προγράμματος

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευσης» του τμήματος Επιστημών της
προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών για την ευκαιρία που μου πρόσφεραν να σπουδάσω θέματα της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης. Ειδιαίτερα ευχαριστώ την κα Ζαχαρίου Αραβέλλα για τη σημαντική
υποστήριξη που μου παρείχε στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
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ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προέλευση αρχειακού ερευνητικού υλικού (ΣΥΠ, ΕΠ) των ΣΠΠΕ Γυμνασίων
του νομού Ηρακλείου που εγκρίθηκαν για υλοποίηση από τη Διεύθυνση Β/θμιας
Εκπαίδευσης κατά την σχολική χρονιά 2005-2006
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Κριτήρια Ανάλυσης Περιεχομένου κατά ερευνητικό ερώτημα
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(ΠΕΑΑ) σχετικά με το Θέμα και το Αντικείμενο του Προγράμματος. Αναφέρεται στην
Επιλογής του Θέματος του Προγράμματος
ΠΙΝΑΚΑΣ 4IΒ. Περιεχόμενο Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη
(ΠΕΑΑ) σχετικά με το Θέμα και το Αντικείμενο του Προγράμματος. Αναφέρεται στη
θεματολογία των ΣΠΠΕ
ΠΙΝΑΚΑΣ 4IΑΒ. Συχνότητες και % σχετικές συχνότητες βαθμολογιών (κάτω) ανά
ερευνητικό ερώτημα για τα Ερευνητικά Αντικείμενα ΙΑ και ΙΒ του Περιεχομένου των
Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕΑΑ).
ΠΙΝΑΚΑΣ 4ΙΙΑ Σκοποί και Στόχοι των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για τη Αειφόρο
Ανάπτυξη για Δημιουργία Περιβαλλοντικά Εγγράμματου Πολίτη. Αναφέρεται στην
Καλλιέργεια ή μη Γνώσεων Οικολογίας και Αειφορικής Ανάπτυξης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4ΙΙΓ. Σκοποί και Στόχοι των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για τη Αειφόρο
Ανάπτυξη για Δημιουργία Περιβαλλοντικά Εγγράμματου Πολίτη. Αναφέρεται στην
καλλιέργεια δεξιοτήτων της Επίλυσης Προβλήματος, της Επικοινωνίας, της Εταιρικότητας,
των Συνεργασιών, του κριτικού πνεύματος και της Κοινωνικής Δράσης.
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Καλλιέργεια Γνώσεων και για Καλλιέργεια Δεξιοτήτων. Συχνότητες και % σχετικές
συχνότητες βαθμολογιών (κάτω) για το σύνολο των κριτηρίων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4ΙΙΙΑ. Μεθοδολογία των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Αειφόρο
Ανάπτυξη. Αναφέρεται στη σύνδεση των προγραμμάτων ΠΕ με τα μαθήματα του
Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και στις Διδακτικές Προσεγγίσεις που επιλέγονται κατά
την υλοποίηση των προγραμμάτων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4ΙΙΙΕ. Μεθοδολογία Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Αναφέρεται στις Διδακτικές Τεχνικές και Δραστηριότητες που επιλέγονται στα προγράμματα.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΑ: Αειφόρος Ανάπτυξη
ΑΠΣ: Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
ΕΑΑ: Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΠ: Έκθεση Πεπραγμένων
ΗΕ: Ηνωμένα Έθνη
ΠΕ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΠΕΑΑ: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη
ΠΕΕΚΠΕ: Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΠΙ: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
ΠΟ: Περιβαλλοντική Ομάδα (μαθητική)
ΣΠΠΕ Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
ΣΠΕΑΑ Σχολικά Προγράμματα Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη
ΣΥΠ-Α: Σχέδιο Υποβολής Πρότασης σύμφωνα με το πρότυπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου
ΣΥΠ-Β: Σχέδιο Υποβολής Πρότασης σύμφωνα με το πρότυπο του ΥΠΕΠΘ
ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας
ΥΠΕΠΘ: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
CSD : Commission on Sustainable Development (UN)
UNESC: United Nations Economic and Social Council
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNECE: United Nations Economic Commission for Europe
UNECE/CEP: Committee on Environmental Policy
UN-DESD: United Nations Decade of Education for Sustainable Development
IUCN: International Union for the Conservation of the Nature.
UNEP: United Nations Environmental Programme (1972)
IEEP: International Environmental Education Programme (1972)
ICC: International Chamber of Commerce
MEdIES: Mediterranean Educational Initiative for Environment and Sustainability
UNESC United Nations Economic and Social Council
EAP: Environmental Action Program
EECCA Eastern Europe, Caucasus and Central Asia
EfE Environment for Europe, process of UNECE
ENSI: Environmental and School Initiatives
SEED School Development through Environmental Education
(WCED)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
υλοποιείται μέσα από τα ΣΠΠΕ και κατά τις επισκέψεις των μαθητικών ομάδων στα Κέντρα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ). Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης για την Αειφόρο
Ανάπτυξη (ΠΕΑΑ) δεν αποτελούν αυτόνομες εκπαιδευτικές οντότητες στη σχολική
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ). Άλλωστε, η ΠΕ στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί την
τελευταία εικοσαετία, και με γοργότερα βήματα, την τελευταία δεκαετία. Οι περισσότεροι
εκπαιδευτικοί είναι αυτοδίδακτοι στο διδακτικό αντικείμενο της ΠΕ, μιας και οι ακαδημαϊκές
τους σπουδές στην πλειονότητα δεν τους παρείχαν σχετικές γνώσεις. Η μετεξέλιξη της ΠΕ σε
ΕΑΑ συντελείται διεθνώς, με γοργούς ρυθμούς, την τελευταία δεκαετία και αποτελεί
στρατηγικής σημασίας προτεραιότητα της διανυόμενης δεκαετίας, σύμφωνα με τη Δεκαετία
των Ηνωμένων Εθνών της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (UN-DESD: United
Nations Decade of Education for Sustainable Development 2005-2014).
Είναι πολύ σημαντικό να γίνουν εκτιμήσεις για τα πρώτα βήματα της ΕΑΑ μέσα από την ΠΕ,
με έρευνες πάνω στον τρόπο υλοποίησης των προγραμμάτων στα σχολεία ώστε να πάει καλά
από την αρχή ο νέος αυτός θεσμός. Η παρούσα έρευνα στοχεύει να φωτίσει πτυχές της ΕΑΑ
μέσα στα ΣΠΠΕ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Θεματικές περιοχές της έρευνας αποτέλεσαν α) το περιεχόμενο των προγραμμάτων, β) οι
σκοποί και οι στόχοι τους για τη δημιουργία περιβαλλοντικά εγγράμματου πολίτη, γ) η
εκπαιδευτική μεθοδολογία που ακολουθείται και δ) οι τρόποι αξιολόγησης που
χρησιμοποιούν. Στην ανάλυση του περιεχομένου των προγραμμάτων ερευνήθηκαν οι λόγοι
που οδηγούν στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος και οι τρόποι με τους οποίους αυτό
επιλέγεται. Ελέγχθηκε η θεματολογία των προγραμμάτων κατά το πόσο ικανοποιεί τις αρχές
της ΕΑΑ όπως αυτές έχουν εκφραστεί από την UNECE και την ΕΕ καθώς και η ανάπτυξη
των διαστάσεων της Αειφορίας.
Τα ΠΕΑΑ στοχεύουν στη Δημιουργία Περιβαλλοντικά Εγγράμματων Πολιτών. Στα
προγράμματα μελετήθηκε ο βαθμός καλλιέργειας α. γνώσεων σε ότι αφορά θέματα
Οικολογίας και Αειφορικής Ανάπτυξης (ΑΑ) β. αξιών και θετικών συμπεριφορών για το
περιβάλλον καθώς και γ. η καλλιέργεια δεξιοτήτων στην ανάπτυξη κριτικού πνεύματος, στην
επίλυση προβλήματος, στην εξεύρεση και ανάπτυξη τρόπων επικοινωνίας, στην ανάπτυξη
της εταιρικότητας και συνεργασιών. Ερευνήθηκε το κατά πόσο η καλλιέργεια του Ενεργού
Πολίτη που αναπτύσσει κοινωνική δράση και κάνει κοινωνικές παρεμβάσεις προκειμένου να
συμβάλλει στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων αποτελεί προτεραιότητα στα
ΣΠΠΕ. Διερευνήθηκε επίσης και το κατά πόσο τα ΣΠΠΕ στοχεύουν στη θεμελίωση
προϋποθέσεων για δια βίου μάθηση.
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Σε ότι αφορά τη μεθοδολογία των προγραμμάτων, διερευνήθηκαν οι εκπαιδευτικές
τρατηγικές που ακολουθούνται κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων, αν δηλαδή
προωθείται η εργασία σε ομάδες και η ατομική εργασία και οι διδακτικές προσεγγίσεις που
συνηθίζονται. Διερευνήθηκε η σύνδεση των προγραμμάτων με το Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών (ΑΠΣ). Στην Ελλάδα, η πιο διαδεδομένη μέθοδος στα ΣΠΠΕ είναι η μέθοδος του
ερευνητικού δοκιμίου (μέθοδος Project). Ελέγχθηκε κατά το πόσο αυτή εφαρμόζεται και
κατά πόσο διαφοροποιείται προς την κατεύθυνση της διδακτικής έρευνας. Όπως και στην ΠΕ,
στην ΕΑΑ απαιτούνται καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνικές κατά την υλοποίηση των
προγραμμάτων ΕΑΑ και δραστηριότητες που να μην περιορίζονται μόνο στην τάξη αλλά να
αναπτύσσονται και στο πεδίο. Η χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας είναι
θεμελιώδους σημασίας στην ΕΑΑ. Αναζητήθηκαν ομοιότητες, αναλογίες και συνάφειες των
ακολουθούμενων μεθοδολογιών στα ΣΠΠΕ με τις προτεινόμενες από τη Στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ΕΑΑ.
Σε ότι αφορά το σχεδιασμό των προγραμμάτων και την οργάνωση των φάσεων και των
δραστηριοτήτων τους, ελέγχθηκε η τήρηση ημερολογίου και πρωτοκόλλου εργασιών, η
κατάρτιση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού και η επιβράβευση των μαθητών που
συμμετέχουν αποτελεί απαραίτητο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος.
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη στην
Ελλάδα. Ερευνήθηκε η επιλογή των αντικειμένων και του τύπου της αξιολόγησης, η
ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης και η σύνταξη έκθεσης με τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης με προτάσεις για τυχόν βελτιώσεις του προγράμματος σε περίπτωση ανάπτυξής
του σε επόμενη χρονιά.
Η Ερευνητική Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η Μελέτη Περίπτωσης με Ανάλυση
Περιεχομένου Αρχειακού Υλικού που αφορούσε τα ΣΠΠΕ της σχολικής χρονιάς 2005-2006
των Γυμνασίων του νομού Ηρακλείου. Έγινε Ανάλυση Περιεχομένου στις Εκθέσεις
Πεπραγμένων (ΕΠ), στα Σχέδια Υποβολής Πρότασης των ΣΠΠΕ για έγκριση από τη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και
σε κείμενα των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην υλοποίηση των ΣΠΠΕ και περιεχόταν
στις ΕΠ. Σ’ αυτά, οι εκπαιδευτικοί συνοψίζουν τι βίωσαν και τι κέρδισαν από την υλοποίηση
του προγράμματος και γενικά από την ΠΕ. Η ανάλυση περιεχομένου παρείχε τη δυνατότητα
να αναλυθούν εκτενώς και να αποσαφηνιστούν πολλές περιοχές ενδιαφέροντος για τον τρόπο
σχεδιασμού των ΣΠΠΕ και τις αναλογίες στο σχεδιασμό με τα ΠΕΕ.
Για την εξυπηρέτηση των στόχων της έρευνας καταρτίστηκε πίνακας 67 αξιολογικών
κριτηρίων-δεικτών

με

βάση

τη

βιβλιογραφική

επισκόπηση

(Εργαλείο

Ανάλυσης

Περιεχομένου). Το Εργαλείο Ανάλυσης Περιεχομένου καταρτίστηκε με βάση τις αρχές
σχεδιασμού των ΠΕΑΑ. Τα κριτήρια αυτά παρέχουν τη δυνατότητα ελέγχου της προώθησης
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των αρχών της ΕΑΑ μέσω των ΣΠΠΕ, σε ότι αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίησή τους.
Τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση περιεχομένου του αρχειακού υλικού,
ποσοτικοποιήθηκαν, κατηγοριοποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν σε βάσεις δεδομένων
εξειδικευμένου λογισμικού για να γίνει στατιστική ανάλυση.
Στο Πρώτο Μέρος αυτής της εργασίας, το αντικείμενο της μελέτης προσεγγίζεται θεωρητικά
μέσω της επισκόπησης της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, ειδικά σε σχέση με τα
ερευνητικά ερωτήματα. Συζητούνται οι βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της
Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Προσεγγίζονται τα προγράμματα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης που υλοποιούνται στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τη
σκοπιά της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Αναπτύσσονται οι βασικές αρχές, οι
άξονες και τα στάδια σχεδιασμού των προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Αειφόρο
Ανάπτυξη και αναζητούνται οι αναλογίες τους με τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, όπως αυτά υλοποιούνται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Στο Δεύτερο Μέρος αναπτύσσεται η Μεθοδολογία της έρευνας. Αφού διατυπώνονται τα
ερευνητικά ερωτήματα που ικανοποιούν το σκοπό και τους στόχους της έρευνας, επιλέγεται η
μέθοδος, τα εργαλεία και το δείγμα της έρευνας. Ακολουθεί η ανάπτυξη της έρευνας. Τα
Ερευνητικά Ερωτήματα αφορούσαν
Στο Τρίτο Μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την επεξεργασία του αρχειακού
υλικού και συζητούνται με τα ευρήματα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία,
εξάγονται συμπεράσματα και διατυπώνονται προτάσεις για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο
Ανάπτυξη που προσφέρουν τα Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στους
μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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ΜΕΡΟΣ Α
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
1.1 Τα Παγκόσμια Περιβαλλοντικά Προβλήματα της Εποχής μας
Για την προσέγγιση του όρου φύση παραθέτονται παρακάτω οι απόψεις του Huckle (2006α)
για το τι είναι φύση, πρώτη, δεύτερη και τρίτη φύση. Η πρώτη φύση είναι η δεδομένη, η
αμόλυντη φύση των βιοφυσικών διαδικασιών, οι νόμοι και οι μορφές που υπάρχουν πριν από
την επαφή της με την κοινωνία. Είναι η φύση από την οποία η κοινωνία εξελίχθηκε, αλλά ο
αντίκτυπος της κοινωνίας είναι τώρα τόσο κυρίαρχος, ώστε η πρώτη φύση έχει
αντικατασταθεί παντού από τη δεύτερη φύση. Η δεύτερη φύση

είναι πολιτισμός και

περιβάλλον, το ένα κομμάτι της είναι το βιοφυσικό και το άλλο το κοινωνικό. Η τρίτη φύση
είναι οι ροές πληροφοριών και τα αντιπροσωπευτικά σύμβολα, οι ομιλίες της φύσης που
εισχωρούν στις καθημερινές ζωές μας, με τέτοιες μορφές, όπως οι διαφημίσεις, τα
τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ και οι σελίδες του Διαδικτύου. Η φύση έχει οικολογική, οικονομική,
επιστημονική, αισθητική, υπαρξιακή, πνευματική αξία. Πάντως, η έννοια του μη ανθρώπινου
και οι ιδέες μας γι αυτό, που είναι «φύση», αναθεωρούνται συνεχώς δεδομένου ότι
αλλάζουμε τις αντιλήψεις για αυτό που είναι «άνθρωπος».
Υπάρχει πρόβλημα στη σχέση μεταξύ της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντος το οποίο
συνεχώς μεγεθύνεται δεδομένου ότι ο τρόπος που ζούμε υπερβαίνει τη δυνατότητα της
βιόσφαιρας να τον υποστηρίξει σε αγαθά και υπηρεσίες. Γίνεται όλο και εντονότερο το
κρίσιμο πρόβλημα των ανισοτήτων μεταξύ λαών, εθνών, κρατών σε όλο τον κόσμο το οποίο
σχετίζεται με την ποιότητα ζωής που πρέπει να απολαμβάνουμε. Και τα δύο αναφέρονται στο
μέλλον διότι θα επηρεάσουν αναπόφευκτα τη δυνατότητα επιβίωσης των μελλοντικών
γενεών.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2002), το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού
ζει με λιγότερο από 2 $ ανά ημέρα. Περίπου ένα δισεκατομμύριο γυναίκες και άνδρες είναι
άνεργοι, υποαπασχολούμενοι ή φτωχοί εργαζόμενοι, 250 εκατομμύριο παιδιά εργάζονται
παγκοσμίως, και περίπου 80% του εργασιακά ενεργού πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση στις
βασικές κοινωνικές παροχές. Επιπλέον, πολλοί φυσικοί πόροι, όπως το νερό, το έδαφος, η
βιοποικιλότητα, τα δάση και τα ψάρια τα αποθέματα χρησιμοποιούνται ήδη πέρα από τα όριά
τους, προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζημιά στο περιβάλλον. Περισσότεροι από 100
εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν ακόμη πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και σε επαρκή
υγιεινή. Η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει επιπτώσεις στην υγιή ανάπτυξη των παιδιών στην
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Ευρώπη. Η μείωση της βιοποικιλότητας συνεχίζεται. Τα σχέδια κατανάλωσης και παραγωγής
διέπονται από αυξανόμενη ανησυχία: οι περιβαλλοντικές επιδράσεις των αποβλήτων και των
μεταφορών αυξάνονται σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη. Η κατανάλωση ενέργειας και
οι επακόλουθες εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου έχουν αυξηθεί, παρά τις βελτιώσεις
της ενεργειακής πολιτικής και την αυξανόμενη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε
ορισμένες περιοχές. Οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος εμφανίζονται σε πολλούς τομείς
της οικονομίας και στους φυσικούς πόρους. Η ανάρμοστη διαχείριση και διάθεση
επικίνδυνων χημικών ουσιών συνεχίζουν να έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Ειδικότερα, οι χώρες της Μεσογείου αντιµετωπίζουν σοβαρές πιέσεις οι οποίες προέρχονται
κυρίως από ανθρώπινες παρεµβάσεις και έχουν σχέση µε τη διαχείριση του νερού και των
απορριµµάτων. Η ανεξέλεγκτη οικιστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στις παραλιακές τουριστικές
περιοχές, η αυξηµένη ζήτηση και η µειούµενη διάθεση του νερού, οι εντατικές καλλιέργειες,
η υπερκατανάλωση και η έλλειψη κατάλληλης υποδοµής για την ορθολογική διάθεση και
διαχείριση των οικιακών απορριµµάτων καταλήγουν σε σύνθετα αλληλένδετα προβλήµατα
µε επιπτώσεις στην οικονοµία, την καθηµερινότητα των πολιτών και στο ιδιαίτερο φυσικό
περιβάλλον της Μεσογείου (UNEP/MAP, 2001).
Προκειµένου να αντιµετωπισθούν αυτά τα προβλήµατα κρίνεται απαραίτητη µια
ολοκληρωµένη (ολιστική) προσέγγιση µε τη συντονισµένη χρήση των κατάλληλων
εργαλείων όπως π.χ. νέες και “καθαρές” τεχνολογίες, οικονοµικά και νοµοθετικά κίνητρα,
ολοκληρωµένη διαχείριση των φυσικών πόρων και των απορριµµάτων, αλλά και εκπαίδευση
των πολιτών στα θέµατα αυτά και τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης. Η Εκπαίδευση για την
Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) θεωρείται μέσο που προάγει την αυτονομία και τη διάπλαση
πολιτών που ψάχνουν νοήματα, αναπτύσσουν τις ικανότητές τους και βρίσκουν συλλογικά
λύσεις, αποφασίζουν και νοηματοδοτούν την αειφορία (Φλογαΐτη, 2006). Έτσι, βασικός
στόχος μιας εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την ΑΑ είναι να καλλιεργήσει ικανότητες για
εμπλοκή στα κοινωνικά δρώμενα και σε αλλαγές που συλλογικά και δημοκρατικά κρίνονται
αναγκαίες στην κοινωνία.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών η ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης έχει εμφανιστεί ως
έννοια με έντονο πολιτικό περιεχόμενο και έχει τεθεί ως προτεραιότητα στις πολιτικές
ατζέντες τόσο των κυβερνήσεων αλλά και των διεθνών οργανισμών (Ηνωμένα Έθνη, ΜηΚυβερνητικοί Οργανισμοί), ως ο πιο κατάλληλος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η σειρά των
κοινωνικο-οικονομικο-περιβαλλοντικών ζητημάτων που απειλεί την ακεραιότητα της
βιόσφαιρας και την ανθρώπινη ευημερία. Τα σημερινά παιδιά δεν έχουν την πολυτέλεια της
άρνησης για ανακύκλωση, οικονομία νερού και ενέργειας. Όταν θα μεγαλώσουν, όλα αυτά
θα μπουν αναγκαστικά στη ζωή τους, γιατί τότε θα έχουν να λύσουν όλα τα καυτά
προβλήματα για τα οποία σήμερα μονάχα μιλάμε: την υπερθέρμανση του πλανήτη, τη
ρύπανση των νερών, την όξινη βροχή, τη μείωση του όζοντος κά (Javna, 2000).

12
1.2 Αειφόρος Ανάπτυξη
1.2.1 Εννοιολογική Προσέγγιση της Αειφόρου Ανάπτυξης
Ο όρος Αειφορία ετυμολογικά προέρχεται από το αεί και φέρω δηλαδή θα φέρω για πάντα.
Αναφέρεται στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων με τρόπο που να διασφαλίζεται η
ύπαρξή τους στο μέλλον, όπως αυτοί υπάρχουν και σήμερα. Aειφόρος Ανάπτυξη (ΑΑ)
ορίζεται ως η ανάπτυξη που γίνεται µε την προσοχή στραµµένη στο µέλλον, η ανάπτυξη
δηλαδή που προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες της σηµερινής γενιάς, χωρίς όµως να θέτει σε
κίνδυνο την προσπάθεια και των µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. H
έννοια αυτή της ΑΑ εµφανίζεται για πρώτη φορά στο κείµενο της Παγκόσμιας Eπιτροπής για
το Περιβάλλον και την Aνάπτυξη που είχε τον τίτλο: "Tο Kοινό µας Mέλλον" (European
Commission, 1987). Ήταν η ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη. H επιτροπή αυτή
έγινε γνωστή ως «Eπιροπή Brundtland», από το όνοµα της Nορβηγίδας προέδρου της World
Commission on Environment and Development (the “Brundtland Commission”).
Η προώθηση της ΑΑ απαιτεί παγκόσμια συνεργασία, δεδομένου του γεγονότος ότι το τοπικό
στοιχείο έχει χαρακτήρα οικουμενικό και οι αποφάσεις των τοπικών κοινοτήτων
διαμορφώνουν μια γενικότερη οικονομική αλλά και κοινωνική πολιτική παγκόσμια. Ο Ν.
Καζαντζάκης έκανε έκκληση από το BBC και το περιοδικό Life and Letters του Λονδίνου
στους διανοούμενους όλου του κόσμου, να ιδρύσουν μια Διεθνή του Πνεύματος για την
περιφρούρηση των πολιτικών αξιών και τη διατήρηση της ειρήνης. «…Γιατί η στιγμή, που
περνάει τώρα η ανθρωπότητα, (το 2007 συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από το θάνατό του) είναι
κρίσιμη κι ο κόσμος πια αποτελεί ένα τόσο ενιαίο οργανισμό, που δε μπορεί ένας λαός να
σωθεί, αν δε σωθούν όλοι. Κι αν ένας λαός χαθεί, μπορεί να παρασύρει στο χαμό κι όλους τους
άλλους. Πέρασε για πάντα η εποχή, που ένας λαός μπορούσες ν’ απομονωθεί και να σωθεί ή να
χαθεί μονάχος. Γι αυτό, μιλώντας στους ανθρώπους της ράτσας σου σήμερα, νιώθεις πως μιλάς
σε όλες τις ανθρώπινες ράτσες μαζί…» (Ανεμογιάννης Γ., 2000). Η ΑΑ στηρίζεται στην
παγκόσμια συνεργασία και συναίνεση μέσα από την οποία θα αναζητηθεί η εξεύρεση λύσεων
για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προβλημάτων όπως η υγεία, η εκπαίδευση και το
περιβάλλον, στη βάση μιας υγιούς οικονομικής ανάπτυξης (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2007).
Η βασική συλλογιστική της ΑΑ στηρίζεται όχι μόνο στο να σκέφτεται κάποιος συνήθως για
τα πράγματα, αλλά στο να σκέφτεται πρώτιστα για τις σχέσεις (Huckle, 2006b).
Επεκτείνοντας την έννοια της ποιότητας της ζωής με τη διατήρηση της ποικιλομορφίας της
ζωής, με τον επαναπροσδιορισμό της καλής ζωής, της ασφάλειας, και της δικαιοσύνης, η ΑΑ
πλέον σχετίζεται με την ανθρώπινη ευημερία. O Huckle (2006b) προσδίδει στην ΑΑ πέντε
διαστάσεις, την οικολογική, την οικονομική, την κοινωνική, την πολιτιστική, την προσωπική,
οι οποίες πρέπει να προωθούνται ισόρροπα και να αντιμετωπίζονται αλληλένδετα. Σύμφωνα
με τη Χάρτα της Γης (Earth Charter, 2000), ο σεβασμός και η φροντίδα για τη ζωή, σε μια
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βιώσιμη κοινότητα, συνίσταται στο σεβασμό της Γης και της ζωής σε όλη την ποικιλομορφία
τους, στη φροντίδα για τη ζωή στην κοινότητα με κατανόηση, οίκτο και αγάπη, στην
οικοδόμηση δημοκρατικών κοινοτήτων δίκαιων, ειρηνικών, συμμετοχικών, βιώσιμων, στην
εξασφάλιση της γήινης γενναιοδωρίας και ομορφιάς για τις σημερινές και μελλοντικές γενιές.
1.2.2 Προσανατολισμοί και Επιδιώξεις της Αειφόρου Ανάπτυξης
Μεταξύ οικονομίας και περιβάλλοντος υπάρχει μια στενή σχέση αλληλεξάρτησης και
αλληλεπίδρασης, σχέσης αντίφασης αλλά και αρμονίας. Από τη μια μεριά, το περιβάλλον
αποτελεί βασική προϋπόθεση της οικονομίας και των οικονομικών δραστηριοτήτων της με
την εκμετάλλευση των φυσικών του πόρων και από την άλλη, η οικονομία επηρεάζει το
περιβάλλον με τη δημιουργία πολιτιστικού, δομημένου, τεχνητού περιβάλλοντος, των
κοινωνικών και οικονομικών υποδομών (Μπαμπανάσης, 2005). Το καθαρό περιβάλλον δεν
είναι δωρεάν αγαθό και η καλύτερη ποιότητα περιβάλλοντος εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα
ζωής.
Δε μπορούμε να ευημερήσουμε σε έναν κόσμο που πάσχει από φτώχεια, ανισότητα,
πολέμους και κακή υγεία. Σε έγγραφο του Department of Education and Skills της Μ.
Βρεττανίας (DfES, 2006) σημειώνεται πως ΑΑ σημαίνει για τους ανθρώπους, σε όλα τα μέρη
του κόσμου, να βρουν τις λύσεις εκείνες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους χωρίς να
συσσωρεύσουν προβλήματα για το μέλλον, ή να προσκρούσουν άδικα στις ζωές άλλων
ανθρώπων. Η ΑΑ πρέπει να είναι κάτι πολύ περισσότερο από τα μπουκάλια ανακύκλωσης ή
τη φιλανθρωπική προσφορά χρημάτων. Πρέπει να αναφέρεται στη σκέψη και στην εργασία
με έναν βαθιά διαφορετικό τρόπο. Αυτό βέβαια οδηγεί στο ερώτημα στο τι είδους σχολεία
χρειάζονται τα οποία θα μπορούν να αντιμετωπίσουν σοβαρά την ιδέα αλλά και ποια
διοίκηση θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει την πορεία προς την ΑΑ (Vare & Scott, 2007).
Πρέπει να αναρωτηθούμε (Jensen, 2005) αν η ΑΑ είναι ένας άλλος τρόπος διευθέτησης των
περιβαλλοντικών ζητημάτων ή ένας άλλος τρόπος διευθέτησης των κοινωνικών ζητημάτων.
Οι 6 προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ΑΑ (European Union, 2001) ήταν
η αλλαγή του κλίματος, η δημόσια υγεία, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, η
γηράσκουσα κοινωνία, η διαχείριση των φυσικών πόρων, η κινητικότητα και οι μεταφορές.
Όπως αναφέρεται στην πρώτη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006α), η πρώτη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, έχει συμβάλει ήδη στην πρόοδο σε πολλές περιοχές και οι ορθές πρακτικές είναι
εμφανείς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στα πλαίσια της ανανεωμένης στρατηγικής της ΕΕ για
την ΑΑ (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2006) προσδιορίζονται δράσεις που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να
επιτύχει συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο της σημερινής γενιάς όσο και των
επόμενων γενεών, μέσω της δημιουργίας βιώσιμων κοινοτήτων ικανών για αποτελεσματική
διαχείριση και χρησιμοποίηση των πόρων και η αξιοποίηση του δυναμικού οικολογικής και
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κοινωνικής καινοτομίας προκειμένου να εξασφαλίζεται ευημερία, προστασία του
περιβάλλοντος και κοινωνική συνοχή. Οι δράσεις αυτές καλύπτουν τις οικονομικές,
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, χρηματοοικονομικές πτυχές και αυτές που αφορούν στη συνοχή
των κοινοτικών πολιτικών και της διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα. Εστιάζουν στην
τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης, καταπολέμηση της φτώχειας και προώθηση της
κοινωνικής ανάπτυξης, αειφόρο διαχείριση των φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων,
βελτίωση της συνοχής των πολιτικών της ΕΕ, καλύτερη διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα και
κυρίως χρηματοδότηση της ΑΑ.
Στην πρώτη έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανανεωμένη
στρατηγική της ΕΕ για την βιώσιμη ανάπτυξη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006α), αναφέρεται ότι
υπάρχει αυξανόμενη σύγκλιση μεταξύ του κυρίαρχου μακροπρόθεσμου στόχου της βιώσιμης
ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην ποιότητα ζωής, στην ισότητα μεταξύ των γενεών και
στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής κοινωνίας και του μεσοπρόθεσμου στόχου
της ανάπτυξης και της απασχόλησης, ο οποίος επιδιώκεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της
Λισσαβόνας.
Εκείνο όμως στο οποίο δίδεται ιδιαίτερη σημασία, και αναγνωρίζεται μέσω της Στρατηγικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ΑΑ, ως το βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων
της ΑΑ στα ζητήματα προτεραιότητας, είναι η Εκπαίδευση. Στην παγκόσμια διάσκεψη της
UNESCO (1997) καθορίστηκαν ως πυλώνες της αειφορίας, η εκπαίδευση, η νομοθεσία, η
οικονομία και η τεχνολογία. Θεωρήθηκε ότι ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης των
περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι ο χώρος της εκπαίδευσης, μέσω της οποίας κρίνεται
αναγκαία η προώθηση της αειφόρου αντίληψης και δράσης. Η εκπαίδευση προβάλλει ως η
κυρίαρχη δυναμική αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων, όχι ως μέσο και
μέτρο καταστολής αλλά ως προϋπόθεση ορθολογικής διαχείρισης και συνετούς ατομικής
στάσης και δράσης (Φύκαρης, 2004). Η Εκπαίδευση των πολιτών και η διαμόρφωση μέσω
αυτής μιας νέας περιβαλλοντικής κουλτούρας, αποτελεί το ζητούμενο για την επίτευξη μιας
νέας διακυβέρνησης, μέσα από την οποία θα εκπροσωπούνται όλοι οι άνθρωποι, αλλά και
παράλληλα θα συμμετέχουν στις δράσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας της ζωής τους
(Huckle, 2006c).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2.1 Η Συμβολή της Εκπαίδευσης στην Αειφόρο Ανάπτυξη
Στο Σχέδιο της Στρατηγικής για την ΕΑΑ της UNESCO στη Ρώμη αναζητούνται οι ρίζες και
η ιστορική εξέλιξη της ΕΑΑ (UNESCO, 2004), στοιχεία του οποίου παραθέτονται στην
παράγραφο αυτή, με σκοπό να δειχτεί η σημασία που έχει προσδώσει η UNESCO στην ΕΑΑ.
Οι ρίζες της ΕΑΑ ξεκινούν 20 χρόνια νωρίτερα, στην πρώτη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το
Περιβάλλον (1972). Το 1990, στην παγκόσμια διάσκεψη με θέμα την «Εκπαίδευση για
Όλους» ορίστηκε ως βασική μόρφωση αυτή που θα έχει βασικό περιεχόμενο εκμάθησης
γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων που απαιτούνται από κάθε άνθρωπο για να είναι σε
θέση να επιζήσει, να αναπτύξει τις ικανότητές του, να ζήσει και εργαστεί με αξιοπρέπεια, για
να συμμετέχει πλήρως στην ανάπτυξη, για να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του, να
λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις και να συνεχίσει να μορφώνεται. Δυο χρόνια αργότερα, το
1992, σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, στο Κεφάλαιο 36 της Διακήρυξης της Διεθνούς
Διάσκεψης του Ρίο αναγνωρίζεται η Εκπαίδευση ως προϋπόθεση για την ΑΑ που χρειάζεται
όμως να επαναπροσανατολιστεί προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αύξηση της δημόσιας
ευαισθητοποίησης και την προώθηση της κατάρτισης, ενθαρρύνοντας

την τεχνολογική

πρόοδο και προωθώντας τις πολιτιστικές συνθήκες που συμβάλλουν στην κοινωνική και
οικονομική αλλαγή.
Τα τελευταία 35 χρόνια, η UNESCO είναι o καθοδηγητής και συντονιστής σε διεθνές επίπεδο,
στα θέματα της Εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σε όλες τις διασκέψεις των
Ηνωμένων Εθνών, ανεξάρτητα από το υπό εξέταση θέμα (περιβάλλον, πληθυσμός, κοινωνική
ανάπτυξη, ανθρώπινη δικαιώματα, δημοκρατία), η βιώσιμη ανάπτυξη έχει γίνει κοινός τόπος
ότι η εκπαίδευση είναι κατευθυντήρια δύναμη για τις απαιτούμενες αλλαγές.
Έχει επισημανθεί ότι η ειρήνη, η ανάπτυξη, η υγεία και η δημοκρατία είναι απαραίτητες
προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο για τη Δράση που αναπτύχθηκε το 2000
στο Φόρουμ Παγκόσμιας Εκπαίδευσης στο Ντακάρ, επιβεβαιώθηκε η εκπαίδευση ως το
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, ως κλειδί για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ειρήνη και
σταθερότητα στο εσωτερικό κάθε χώρας και μεταξύ των χωρών, και ως μέσον για την
αποτελεσματική συμμετοχή στις κοινωνίες και τις οικονομίες του 21ου αιώνα, οι οποίες
έχουν επηρεαστεί από την καλπάζουσα παγκοσμιοποίηση.
Στη Διάσκεψη των Υπουργών Περιβάλλοντος της UNECE στο Κίεβο με τίτλο «Περιβάλλον
για την Ευρώπη» (UNECE, 2003) τονίστηκε ότι η εκπαίδευση βελτιώνει την ικανότητα των
πολιτών, καθώς επίσης και το κίνητρό τους, για να αξιολογήσουν γνώσεις και πληροφορίες
και να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και για να λάβουν μέτρα συνεπή σχετικά με την
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πρόσβαση στην πληροφορία, τη δημόσια συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση
στη δικαιοσύνη. Υπογραμμίστηκε ότι η εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια
επένδυση για το μέλλον μας και ότι κάθε χώρα πρέπει να εξασφαλίσει τους κατάλληλους
πόρους για την επιτυχία αυτής της επένδυσης.
2.2 Το Εννοιολογικό Πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Στη φιλοσοφική συζήτηση περί αειφορίας, και ειδικότερα σε ότι αφορά την ενδυνάμωση και
εκπαίδευση για την/ή ως αειφορία, πολλοί υπογραμμίζουν τη σημασία στις ιδέες των
ανθρώπων, στις αξίες, στις εικόνες που έχουν για το μέλλον και στις δυνατότητες που
υπάρχουν για να διαμορφωθεί αυτό (Hesselink, Kempen, & Wals, 2000). Όπως υποστηρίζει ο
Sterling (2004), επειδή η ΑΑ είναι ένας εξαιρετικά σύνθετος όρος ο οποίος έχει επεκτείνει τη
σκέψη των ανθρώπων, μπορεί να χρησιμοποιείται και ως εργαλείο που διευρύνει ορίζοντες
και υποκινεί την εκμάθηση. Θεωρεί ότι πρέπει να ψάξουμε βαθύτερα για να ανακαλύψουμε
αυτό που συνδέει την ΑΑ, την εκπαίδευση και τη μάθηση. Πρέπει να ανακαλύψουμε τις νέες
εκείνες εκπαιδευτικές αξίες (όπως της ενδυνάμωσης της δράσης μας) που είναι σημαντικές
αυτήν την περίοδο να αντιταχθούν στο κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης της εκπαίδευσης και οι
οποίες θα αποτελέσουν τη μετάβαση προς την ΑΑ. Ο ίδιος θεωρεί ότι η ΕΑΑ χρειάζεται
μεταβολές στην

επιστημολογία και θεμελιώδεις αλλαγές, πράγμα που απαιτεί τεράστια

προσπάθεια και θα πάρει αρκετό χρόνο διότι τα κυρίαρχα μοντέλα χρειάζονται προκλήσεις
και αλλαγές.
Η σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και αειφορίας δε μπορεί να είναι εξωτερική, εργαλειακή (Foster,
2001). Η Εκπαίδευση προς την κατεύθυνση της ΑΑ συνεπάγεται ότι οι άνθρωποι, ως άτομα
και κοινωνίες, συνειδητά προσπαθούν να εναρμονιστούν με τα προϊόντα της φύσης,
μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται το φυσικό κόσμο και τη θέση του ανθρώπου σ΄ αυτόν ως μια
ενεργητική διαδικασία δια μέσου της οποίας η αίσθησή μας για το προϊόν της φύσης συνεχώς
αναδημιουργείται.
2.2.1 Χαρακτηριστικά της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Η έννοια της ΑΑ, έτσι όπως έχει τεθεί από την UNESCO, εκτός από θέματα που αφορούν το
φυσικό περιβάλλον, περιλαμβάνει ζητήματα όπως η φτώχεια, ο πληθυσμός, η σίτιση, η
δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κύριο στόχο της ΕΑΑ αποτελεί η διαμόρφωση
πολιτών, ικανών να επιλύουν προβλήματα, να συνεργάζονται υπεύθυνα και να λαμβάνουν
αποφάσεις από κοινού για το μέλλον τους, το μέλλον του τόπου τους, της ποιότητας της ζωή
τους. Τις τελευταίες δεκαετίες, μια σειρά από διεθνείς διακυβερνητικές και άλλες διασκέψεις,
διαμορφώνουν την φυσιογνωμία, τους στόχους και τις αρχές του πεδίου της ΠΕ και
κατευθύνουν τη μορφή της προς αυτήν της ΕΑΑ.
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Ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006β)
αποτελεί μια ουσιαστική συμβολή στην ευημερία και την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη
που θα οδηγήσει στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή αναπτύσσει μεγάλη δραστηριότητα για την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του
ρατσισμού, για την προώθηση των ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες και στα άτομα με
ειδικές ανάγκες .
Η ΕΑΑ, όπως περιγράφηκε αρχικά στο κεφάλαιο 36 της Ατζέντα 21 (UNESCO, 2004),
προσδιόρισε τέσσερις σημαντικές περιοχές που πρέπει να προωθηθούν με την έναρξη της
ΕΑΑ, οι οποίες είναι η βελτίωση της βασικής εκπαίδευσης, ο επαναπροσδιορισμός της
υπάρχουσας εκπαίδευσης για να περιλάβει τη βιώσιμη ανάπτυξη, η ανάπτυξη της δημόσιας
αντίληψης και συνειδητοποίησης και η επιμόρφωση.
Μερικές βασικές αρχές της ΕΑΑ που αφορούν στην παγκοσμιοποίηση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων σταχυολογούνται από την Ταμουτσέλη (2006) ως εξής: κοινωνικές αλλαγές για
την επίτευξη της ΑΑ, ο άνθρωπος ως παράγοντας-φορέας αλλαγής, η έμφαση στην αλλαγή
των θεσμών, των δομών και στερεοτύπων, ο σχεδιασμός εναλλακτικών σεναρίων για το
μέλλον, η απόκτηση δεξιοτήτων για οικοδόμηση βιώσιμου μέλλοντος, τα προγράμματα
δράσης για το μέλλον, η δημιουργία ευκαιριών για στοχασμό, αμφισβήτηση, διαπραγμάτευση,
συμμετοχή, η ανάπτυξη ικανοτήτων για κοινωνική αλλαγή, η ενθάρρυνση και αποσαφήνιση
αξιών, η μελέτη της διαδικασίας αλλαγής, των στρατηγικών αλλαγής, η στήριξη των
εκπαιδευομένων για απόκτηση δεξιοτήτων για αλλαγή και εμπέδωση της αλλαγής.
Το κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα χρειάζεται να έχει ένα από κοινού διαμορφωμένο όραμα,
ευρείας αποδοχής, πλήρως εναρμονισμένο με το πνεύμα και το ήθος του ιδρύματος (Scott,
2007). Χρειάζεται ένας πολιτισμός υψηλής εμπιστοσύνης που εξουσιοδοτεί διευθύνσεις,
προσωπικό, σπουδαστές και γονείς,

που παρέχει ευκαιρίες ανάληψης ευθυνών, που

μεταβιβάζει ηγεσία και μεγιστοποιεί τη συνεργατικότητα, που μοιράζεται την ευθύνη, που
εμπλέκει τους σπουδαστές στον προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων, που καταδεικνύει
την καινοτομία, που αναλαμβάνει το ρίσκο και την ασφάλεια, που διαθέτει ανθεκτικότητα
και ευελιξία, εκτιμά την ποικιλομορφία των απόψεων, οι άνθρωποι μαθαίνουν από όλους και
η εμπειρία αναθεωρεί την πρόοδο.
2.2.2 Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο
Ανάπτυξη
Το περιβάλλον, μέχρι τη Διάσκεψη του Ρίο το 1992 αποτέλεσε ζήτημα ευρύτερου
ενδιαφέροντος το οποίο κάλυπτε πολλές ανεξάρτητες επιστήμες, όπως τις οικονομικές, τις
φυσικές και τις κοινωνικές, δύσκολο να το χειριστούν οι εκπαιδευτικοί. Η διάσκεψη του Ρίο
έδωσε νέα διάσταση στην ΠΕ. Η ανάδειξη του ρόλου των πολιτών, της δράσης και της
συμμετοχής, πέρα από την απλή γνώση και ενημέρωση (UNESCΟ, 2004), έθεσε τις βάσεις
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για διαμόρφωση της ίδιας της έννοιας της ΑΑ, αλλά και την ανάδειξη της ΕΑΑ ως
θεμελιώδους έννοιας για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και βελτίωσης
της ποιότητας ζωής. Εκεί, ουσιαστικά θεμελιώθηκε η ΕΑΑ. Από τη διάσκεψη του Ρίο το
1992, η ΠΕ θεωρήθηκε το κύριο όχημα για μια Εκπαίδευση για την Αειφορία. Η UNESCO,
μέσα από την οποία αναπτύχθηκε ο διάλογος για την ΕΑΑ, χαρακτήρισε τη δεκαετία 20052014 ως «Δεκαετία Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη», καλώντας τα κράτη μέλη της
να προγραμματίσουν τις δράσεις τους (UNESCO, 2004). Η διεύρυνση της θεματολογίας και
η σύνθεση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών διαστάσεων ενός θέματος, στο
πλαίσιο της ολιστικής διερεύνησής του, αν και αποτελούσαν επίσης τον βασικό άξονα της
ΠΕ, μέσω της ΕΑΑ αποτελούν το βασικό ζητούμενο και προοπτική (Βεργοπούλου &
Σκούλλος, 2007). Έτσι, η ΠΕ διεθνώς μετεξελίχθηκε ενσωματώνοντας την έννοια της ΑΑ και
αναδεικνύοντάς την σε κεντρικό της στόχο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σκούλλος
(2007) η ΕΑΑ μπορεί να θεωρηθεί ως η φυσική εξέλιξη της ΠΕ. Η υποκατάσταση του όρου
ΠΕ από τον όρο ΕΑΑ σηματοδοτεί τη μετατόπιση της πολιτικής και της ιδεολογικής
στοχοθεσίας. Η όλη εξέλιξη ξεκίνησε από τη μετατόπιση του πεδίου εστίασης της
Περιβαλλοντικής Πολιτικής από την προστασία της Φύσης, που είχε αποτελέσει το
πατροπαράδοτο ιδεολογικό πρόσταγμα των πράσινων κινημάτων, στην ικανοποίηση ενός
εξαιρετικά πολύπλοκου και δυσνόητου πλέγματος στόχων, όπως είναι η διασφάλιση της
χρήσης των φυσικών πόρων για τις μέλλουσες γενιές σε συνδυασμό με την επίτευξη
οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής ευθυδικίας (Σοφούλης, 2005). Αυτό το
πολυσήμαντο μίγμα αυτοδύναμων πολιτικών στόχων αποτέλεσε στην ουσία την απάντηση
του αναπτυγμένου κόσμου στις ενστάσεις του Τρίτου Κόσμου σε μια πολιτική που, εν
ονόματι της διατήρησης της Φύσης, καταδίκαζε τον τελευταίο σε μόνιμη καθυστέρηση σε
σχέση με την εξέλιξη του βιοτικού επιπέδου του αναπτυγμένου κόσμου.
Παρά το γεγονός ότι ο επαναπροσανατολισμός της ΠΕ προς την ΕΑΑ, συνέβαλε στην
ανάπτυξη, ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, ενός γόνιμου διάλογου σε ότι αφορά την
αναζήτηση των συγκλίσεων και αποκλίσεων της ΕΑΑ με την ΠΕ, εντούτοις, δυσπιστία
προκαλεί ο όρος της ΑΑ, καθώς η ανάπτυξη έχει συνδεθεί με την οικονομική ανάπτυξη η
οποία ως μεγέθυνση της οικονομίας με τη σειρά της χρεώνεται μεγάλο μερίδιο ευθύνης για
την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες για τον προσδιορισμό της
ανάπτυξης γενικά και της οικονομικής ανάπτυξης ειδικότερα, έχουν χρησιμοποιηθεί άλλοι
δείκτες, ώστε να συμπεριλαμβάνονται και μεταβλητές που έχουν σχέση με την ανθρώπινη
ευημερία, όπως είναι οι ευκαιρίες για εκπαίδευση και για απασχόληση, η διασφάλιση της
υγείας, της ελευθερίας, της ισονομίας. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας θεώρησης, εκείνο το οποίο
συνιστά ιδιαιτερότητα της ΕΑΑ σε σχέση με την ΠΕ, αφορά στο γεγονός ότι η ΕΑΑ έχει
ενσωματώσει στο περιεχόμενο της στοιχεία που αναδεικνύουν το κοινωνικό και πολιτικό
χαρακτήρα των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Τέτοια είναι τα ζητήματα σχετικά με τον
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πληθυσμό, την υγεία, την κοινωνική και ανθρώπινη ανάπτυξη, καθώς και την ειρήνη και την
ασφάλεια.
Η Στρατηγική της UNECE (2005) επισημαίνει τη διευρυμένη πλέον έννοια της ΠΕ σε ΕΑΑ
και αναφέρει ότι η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη αναπτύσσεται ως μια ευρεία και
ολοκληρωμένη

έννοια

η

οποία

περιλαμβάνει

αλληλοσχετιζόμενα

περιβαλλοντικά,

οικονομικά και κοινωνικά θέματα. Διευρύνει την έννοια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
σημειώνοντας παράλληλα την ανάγκη ανάπτυξής της και συμπλήρωσής της με άλλα πεδία
εκπαίδευσης σε μία διαδικασία ενσωμάτωσης προς την εκπαίδευση για την αειφόρο
ανάπτυξη. Στην 4η Διεθνή Διάσκεψη για την ΠΕ στην Ινδία το 2007 δόθηκε οριστική λύση σε
ότι αφορά τις δύο μορφές Εκπαίδευσης (ICEE, 2007). Ξεκαθαρίστηκε ότι οι διαδικασίες της
ΠΕ υποστηρίζουν την ΕΑΑ και πρωταγωνιστούν στα πεδία της.
Στη χώρα μας, παρά το ότι επικρατεί η χρήση του όρου Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, έχουν
αρχίσει οι επιρροές όλου του διεθνούς προβληματισμού, ιδιαίτερα όπως αυτός κατατέθηκε
στην Παγκόσμια Διάσκεψη της Θεσσαλονίκης, για την αειφορία και τη βιωσιμότητα
(UNESCO, 1997). Προτείνεται και ο όρος «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την
Αειφορία» ως μετεξέλιξη της ΠΕ σύμφωνα με τα δεδομένα και τις απαιτήσεις της εποχής.
Σύμφωνα με τη Φλογαΐτη (2006), η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία είναι η
τάση εκείνη στην ΠΕ που μετεξελίσσεται και κάνει εμφανές ότι μετατοπίζει το κέντρο
βάρους από τη φύση στην κοινωνία, από οικολογικές προσεγγίσεις σε κοινωνικοπολιτικές,
από το σχολείο στο σύστημα σχολείο-κοινότητα.
Κατά τον Αθανασάκη (2005), πολλοί οικολόγοι και

εκπαιδευτικοί παραμένουν

προβληματισμένοι και κριτικοί απέναντι στη θέση των μεγάλων διεθνών οργανισμών μέσα
από τους οποίους θεμελιώθηκε και αναδείχθηκε η ΕΑΑ, καθώς επίσης και των οργάνων
παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρούν ότι η ΠΕ πρέπει, βάσει της Διακήρυξης της
Θεσσαλονίκης, να μετατραπεί σε εκπαίδευση για την αειφορία. Θεωρούν την έννοια, τις
επιδιώξεις της ΑΑ και τις σχέσεις της με την εκπαίδευση ασαφείς, γενικόλογες, αόριστες και
ουτοπικές.
Στην Ελλάδα, επειδή θεωρήθηκε πως η ΠΕ ανταποκρίνεται περισσότερο από κάθε άλλο
τομέα της εκπαίδευσης στις ανάγκες της ΕΑΑ, οι πρώτοι εκπαιδευτικοί που καλούνται να
εισάγουν την ΕΑΑ στον εκπαιδευτικό χώρο είναι αυτοί που ασχολούνται με την ΠΕ. Οι
Υπεύθυνοι ΠΕ, τα ΚΠΕ, τα θεματικά δίκτυα, το ΥΠΕΠΘ και οι ΜΚΟ υποστηρίζουν και
αναπτύσσουν πιο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό για την ΕΑΑ. Τα τελευταία χρόνια
επιχειρείται ένας νέος στρατηγικός σχεδιασμός της ΠΕ με αναπροσανατολισμό σε διδακτικά
αντικείμενα και μεθοδολογίες για να προωθηθεί η ΕΑΑ μέσω της ΠΕ (ΥΠΕΠΘ Εγκύκλιος,
2007) Αρκετοί ερευνητές προσδίδουν στην ΠΕ μερικά μειονεκτήματα. Η ΠΕ συχνά
περιορίζεται σε εκπαίδευση για τη φύση, στην κατάκτηση γνώσεων οικολογίας με
περιορισμένο ενδιαφέρον για την κοινωνική διάσταση του περιβάλλοντος (Sauve, 1999).
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Είναι στενά συνδεμένη με τις Φυσικές Επιστήμες και δεν αναπτύσσει αρκετά τις
διεπιστημονικές διαστάσεις προς τις κοινωνικές επιστήμες, δεν εστιάζει στη συνθετότητα των
περιβαλλοντικών ζητημάτων και στην ανάγκη απόκτησης εκείνων των δεξιοτήτων που
απαιτούνται στις προκλήσεις της αειφορίας (Φλογαΐτη & Λιαράκου, 2003; Ταμουτσέλη,
2006).
Οι διαφορές μεταξύ ΠΕ και ΕΑΑ σε επίπεδο αρχών, φαίνεται να μην είναι ουσιαστικές, όμως
σε επίπεδο στόχων διαφοροποιούνται αφού, όπως υποστηρίζεται, δεν απαιτείται απλά η
προστασία του περιβάλλοντος που αποτέλεσε τον κύριο στόχο της ΠΕ, αλλά εκείνο το οποίο
επιδιώκεται είναι η εκπαίδευση για την αειφόρο διαχείριση και φροντίδα του, που είναι ο
κύριος στόχος της ΕΑΑ (Ταμουτσέλη, 2006; Tillbury & Cooke, 2005) . Σημαντική διαφορά
της ΠΕ και της ΕΑΑ είναι ότι στην ΠΕ αντικειμενικός τελικός στόχος είναι κυρίως η
προστασία του περιβάλλοντος ενώ στην ΕΑΑ, η προστασία του περιβάλλοντος είναι
αναγκαία προϋπόθεση, παράλληλα με την επίτευξη κοινωνικής συνοχής και οικονομικής
ευημερίας, για την επίτευξη του τελικού στόχου που είναι η αειφόρος ανάπτυξη (Σκούλλος,
2005).
Ο προβληματισμός ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα σε σχέση με την ανάγκη
μετάβασης από την ΠΕ στην ΕΑΑ εκδηλώνεται με τη μορφή τεσσάρων κυρίαρχων απόψεων,
όπως επισημαίνουν οι Hesselink, Kempen, & Wals, (2000): μερικοί θεωρούν την ΠΕ τμήμα
της ΕΑΑ, άλλοι την ΕΑΑ τμήμα της ΠΕ, η ΠΕ και η ΕΑΑ θεωρείται ότι μερικώς
επικαλύπτονται και η τέταρτη άποψη θεωρεί την ΕΑΑ στάδιο εξέλιξης της ΠΕ. Εκείνο στο
οποίο φαίνεται να υπάρχει συναίνεση, σύμφωνα με τους παραπάνω συγγραφείς, είναι ότι η
ΕΑΑ ως δύναμη, φαινόμενο ή εργαλείο μέσα στη σύγχρονη τυπική και μη τυπική εκπαίδευση
πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και να της αποδοθεί η πρέπουσα σημασία.
Αν θεωρηθεί η ΕΑΑ μια πιο κριτική προσέγγιση της ΠΕ, σημαντικά σημεία διαφοροποίησης
είναι αυτά του σχεδιασμού εναλλακτικών σεναρίων και δράσεων για ένα πιο βιώσιμο μέλλον
έναντι της επίλυσης προβλήματος και της δημιουργίας ευκαιριών για στοχασμό. Άλλα σημεία
διαφοροποίησης είναι η αμφισβήτηση, η διαπραγμάτευση και η συμμετοχή, η ανάληψη
δράσης, η νέα προσέγγιση στη διδασκαλία και μάθηση έναντι της μετάδοσης γνώσης και
ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος της ΠΕ (Ταμουτσέλη, 2006). Η
ΕΑΑ έχει εντονότερα από ότι η ΠΕ, στο πεδίο μελέτης της, την κοινωνία και την κριτική
ματιά στη ρίζα των ζητημάτων με αποκλειστικό σχεδόν προσανατολισμό στο μέλλον. Το
αντικείμενο μελέτης της ΕΑΑ είναι μετατοπισμένο από τη φύση στην κοινωνία των πολιτών,
δίνοντας έμφαση στην αποσαφήνιση των αξιών, στην ανάπτυξη συλλογικής συνείδησης και
στην

ανάληψη

δράσεων

για

την

αλλαγή της

κοινωνικής

και

περιβαλλοντικής

πραγματικότητας (Tilbury & Cooke, 2005). Η δράση δεν είναι πλέον στο επίπεδο της
ενημέρωσης για τα αίτια ή έστω τις πολιτικές προστασίας περιβάλλοντος, αλλά της
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ανάληψης ευθύνης σε επίπεδο τεχνολογικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό, ως προς την
άρση των γενεσιουργών αιτιών του φαινομένου (Σκούλλος, 2007).
2.2.3 Προσανατολισμοί και Προκλήσεις της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Η ΕΑΑ στοχεύει να ευαισθητοποιήσει και να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη σχετικά με τις
οικολογικές, κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις που διαμορφώνουν τη ζωή όλων
μας και πώς αυτές συμβάλλουν ή αντιστρατεύονται την βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας
και την εξασφάλιση ενός αειφόρου μέλλοντος (WWF Hellas, 2007).
Οι Vare και Scott (2007) αναφέρονται σε δύο τύπους ΕΑΑ. Θεωρούν την ΕΑΑ1 ως
προώθηση ενημερωμένων, ειδικευμένων συμπεριφορών και τρόπων σκέψης, χρήσιμων
βραχυπρόθεσμα εκεί όπου η ανάγκη προσδιορίζεται σαφώς και εκεί όπου υπάρχει συναίνεση.
Στην ΕΑΑ2 αναφέρονται ως οικοδόμηση της ικανότητας για να σκεφτούμε κριτικά πάνω σε
όσα οι εμπειρογνώμονες λένε, για να εξετάσουμε ιδέες, να διερευνήσουμε διλήμματα και
αντιφάσεις σύμφυτα με τη βιώσιμη διαβίωση. Οι συγγραφείς εντοπίζουν επικράτηση των
προσεγγίσεων ΕΑΑ1, ειδικά από τους φορείς χάραξης της πολιτικής και θεωρούν την ΕΑΑ2
ως απαραίτητο συμπλήρωμα στην ΕΑΑ1 σε θέματα εκμάθησης.
Η Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) για την ΕΑΑ άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2005, και
εκτείνεται ως το τέλος του έτους 2014. Η UNECE (2005) επιδιώκει να ενσωματώσει τους
ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες ΕΑΑ στον έλεγχο και στην αξιολόγηση της βασικής
εκπαίδευσης, να παρακολουθήσει την πρόοδο των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται
από τα Ηνωμένα Έθνη, τις εθνικές αντιπροσωπείες, τις κυβερνήσεις και τις ΜΚΟ στην
τήρηση των προτεραιοτήτων της

δεκαετίας, να διευκολύνει την εφαρμογή της, να

αξιολογήσει την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων στην πραγματοποίηση των στόχων
και των σκοπών της δεκαετίας.
Ειδικότερα για τη Μεσόγειο, η επίσημη έναρξη για τη Δεκαετία για την ΕΑΑ της Μεσογείου
(2005-2014) έγινε στην Αθήνα, στο Διεθνές Συνέδριο για την Επίσημη Έναρξη για την
Δεκαετία του ΟΗΕ για την ΕΑΑ στη Μεσόγειο, το Νοέμβριο του 2005 στην Αθήνα (Medies,
2007). Τέθηκε ένας σημαντικός αριθμός θεμάτων που αφορούσαν στην εφαρμογή της ΕΑΑ,
όπως η ευθύνη και ο ρόλος των σχολικών συστημάτων, η ανάγκη για αποτελεσματικές
συνεργασίες, ο ρόλος της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην προώθηση της ΕΑΑ, οι κοινωνικοί
και οικονομικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό και την
υλοποίησή της, ο ρόλος της κοινωνίας, των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα και οι δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν ακόμα οι χώρες του Νότου στην προώθηση της ΕΑΑ.
Στην αρχή της τρίτης χιλιετίας, η διαπίστωση αντιθέσεων στην εκπαιδευτική ρητορική των
εθνικών αντιπροσωπειών των Ηνωμένων Εθνών, μετά από σχετική έρευνα (Young, 2000),
καθιστά επιτακτική την ανάγκη να επανεξεταστούν οι στόχοι της Ατζέντα 21 και να δοθεί
προτεραιότητα στα ζητήματα που έχουν παραμεληθεί μετά από τη Σύνοδο Κορυφής του Ρίο.
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Ο επαναπροσανατολισμός της εκπαίδευσης προς τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να αποτελέσει
ύψιστη προτεραιότητα που θα εξασφαλίζει ότι η αειφορία θα έχει σημαντική επίδραση στις
στάσεις και στη συμπεριφορά της ευρύτερης κοινότητας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η
ΕΑΑ και η ΑΑ είναι σύνθετα και ανοιχτά θέματα, συνεπώς πρέπει να αναπτυχθούν και να
προωθηθούν εναλλακτικά μελλοντικά σενάρια και βήματα (Jensen, 2005) τα οποία θα
ασχοληθούν με την αυθεντικότητα του πραγματικού κόσμου. Το γεγονός αυτό οδηγεί στη
μάθηση μέσω της δημοκρατικής συνεργασίας με την κοινότητα, στο χειρισμό των εννοιών
της ενδυνάμωσης της ικανότητας για δράση και της αξιολόγησης σκοπών και στόχων. Για να
μπορεί να επιτευχθεί, απαιτεί επανασχεδιασμό της εκπαίδευσης.
2.2.4 Περιβαλλοντικός Εγγραμματισμός: επιδίωξη της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο
Ανάπτυξη
Περιβαλλοντικά «εγγράμματος» πολίτης είναι εκείνος ο πολίτης ο οποίος δεν αποκτά μόνο
γνώσεις και στάσεις σε σχέση με το περιβάλλον, αλλά διαμορφώνει τις συνθήκες ζωής του
κατά τρόπο δημιουργικό και εποικοδομητικό. Δε στηρίζεται απλά και μόνο στην
περιβαλλοντική του ενημέρωση και συζήτηση των διαφόρων ζητημάτων, αλλά θεωρεί
δικαίωμα και υποχρέωσή του, ως πολίτης της σημερινής κοινωνίας, να συμμετέχει ενεργά
στη διαμόρφωση των στρατηγικών και πολιτικών για τα ζητήματα που αφορούν το
περιβάλλον (Rawls, 2004). Δεν έχει απλά τη γνώση και την περιβαλλοντική ενημέρωση,
αλλά είναι κριτικά σκεπτόμενος, έχει το αίσθημα της ευθύνης και της συναίσθησης του
δικού του ρόλου στη διαμόρφωση των συνθηκών της ζωής και στη διασφάλιση ποιότητας
στη ζωής. Ο πλουραλιστικός χαρακτήρας των σύγχρονων δημοκρατιών προσδίδει στην
ιδιότητα του πολίτη μια πιο διεθνική και οικουμενική διάσταση και απαιτεί την καλλιέργεια
κατάλληλων πολιτικών αρετών που θα καταστήσουν δυνατή την ενεργό συμμετοχή των
πολιτών στα δημόσια πράγματα και στις πολιτικές αποφάσεις (Μπάλιας, 2008).
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ, 2007) επιχείρησε μια ιστορική αναφορά στην
έννοια του «περιβαλλοντικού αλφαβητισμού». Από τα στοιχεία της προκύπτει ότι
πρωτοεμφανίστηκε στις εργασίες του Roth (1968) στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Μερικά
χρόνια αργότερα, ο Harvey (1976) όρισε ως περιβαλλοντικά εγγράμματο «το άτομο που
κατέχει βασικές δεξιότητες, κατανόηση και ευαισθησία για τις σχέσεις ανθρώπου
περιβάλλοντος». Στη συνέχεια η έκφραση εκπαίδευση από/μέσα στο περιβάλλον, εκπαίδευση
γύρω από το περιβάλλον, εκπαίδευση για το περιβάλλον (Lucas, 1979) ήταν μια προσπάθεια
κατηγοριοποίησης των διαφορετικών νοημάτων που είχαν δοθεί στον όρο «Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση». Το 1987 οι Buethe και Smallwood όρισαν τον περιβαλλοντικό αλφαβητισμό
ως την ικανότητα του ατόμου να κατανοεί περιβαλλοντικά γεγονότα.
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Βασικός σκοπός της ΕΑΑ είναι να δημιουργήσει Ενεργούς Πολίτες. Το προφίλ του κριτικά
σκεπτόμενου, ενεργού πολίτη, όπως αυτό οικοδομείται μέσα από την ΕΑΑ περιλαμβάνει
συμμετοχή και δράση (Ζιάκα, Robinson & Souchon, 2000). Ο ενεργός πολίτης πρέπει να έχει
την ικανότητα της συστηματικής και συνολικής θεώρησης των κοινωνικών οικονομικών,
πολιτιστικών, πολιτικών συνιστωσών ενός προβλήματος. Η συμμετοχή των πολιτών στα
θέματα προστασίας και διατήρησης του περιβάλλοντος, στη διασφάλιση της βιωσιμότητας
της περιοχής, της ποιότητας διαβίωσής τους σχετίζονται άμεσα με την ενεργό συμμετοχή
στην κοινωνική ζωή και τη δημιουργία του ενεργού πολίτη. Η Εκπαίδευση για το
Περιβάλλον και την Αειφορία είναι πολιτική και ο πολιτικός εγγραμματισμός αποτελεί
βασικό της πυρήνα, που αναπτύσσεται πάνω σε πέντε βασικούς άξονες προβληματισμού. Οι
άξονες αυτοί είναι οι πόροι και παραγωγή, η κατανομή και ανακατανομή, η εξουσία και λήψη
αποφάσεων, η κοινωνική οργάνωση, η κουλτούρα και η ιδεολογία (Φλογαΐτη, 2006). Κατά
τον Huckle (2006α), τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Αγωγή του Πολίτη είναι ο τρόπος να
μεταφράσεις την ηθική σε πολιτική. Η προώθηση του Ενεργού Πολίτη μέσα από τα ΠΕΑΑ
αφορά στον ενεργό, δημιουργικό, κριτικό, παγκόσμιο πολίτη, στον πολίτη που, με
δημοκρατική υπευθυνότητα και ατομική ευθύνη, είναι ικανός να συνδυάζει τη θεωρητική
γνώση με καινοτόμες ιδέες και πρακτικές, να αναπτύσσει πρωτοβουλίες, να διαχειρίζεται
κινδύνους, να υπερπηδά εμπόδια (Hernandez & Monroe, 2000; Huckle, 2006b).
Η δημιουργία περιβαλλοντικά εγγράμματων πολιτών απαιτεί διαφορετική παιδεία στα
μαθητικά χρόνια και στην ενήλικη ζωή, τέτοια που να εισάγει τους μαθητές από πολύ νωρίς
σε ζητήματα που έχουν σχέση με

την κατάσταση του τοπικού και παγκόσμιου

περιβάλλοντός του, με τη συναίσθηση ευθύνης τους απέναντι σ΄ αυτό, με την αντίληψη της
καθημερινής ζωής και των δυνατοτήτων παρέμβασης και αλλαγών της για καλύτερη
ποιότητα ζωής χωρίς βλαβερές συνέπειες για τη Γη (Huckle, 2006c; Scott & Gough, 2003).
Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν αναπροσανατολισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα
από τη θεμελίωση της ΕΑΑ στην τυπική και μη εκπαίδευση και την ενίσχυση της δια βίου
μάθησης (Sterling, 1996). Η ΕΑΑ αντιμετωπίζεται ως μια δια βίου διαδικασία που ξεκινά στα
πρώιμα παιδικά χρόνια, συνεχίζεται μέσω της ανώτατης εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης
των ενηλίκων. Ξεπερνά τα όρια της τυπικής εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006β).
Δεδομένου ότι η μάθηση πραγματοποιείται όσο αναλαμβάνουμε διάφορους ρόλους στη ζωή
μας, η ΕΑΑ πρέπει να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επεκτείνεται σε όλη μας τη ζωή. Κάθε
πρόγραμμα

ΕΑΑ

πρέπει

να

σχεδιάζεται

στη

βάση

των

γενικών

αρχών

της

διεπιστημονικότητας, της δια βίου μάθησης και της ενεργού συμμετοχής. Οι νέοι είναι
σημαντικό να συμμετέχουν ενεργά ως πολίτες και να ενθαρρύνονται σε συνεργασίες σε
τοπικά και διεθνή επίπεδα προκειμένου να επιλυθούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα
(Καρούντζου, 2007).
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Σε κάθε πρόγραμμα, η δια βίου μάθηση δεν υλοποιείται μόνο κάθετα, μέσα από την
αλληλοδιαδοχή των σχολικών βαθμίδων, αλλά και οριζόντια ανάμεσα στους διαφορετικούς
εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές, τους εκπροσώπους της κοινότητας και σε άλλα
πρόσωπα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική πολιτική (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2006). Στην
πράξη, μέσα από τις ποικίλες εκπαιδευτικές διεργασίες που συμβαίνουν στα προγράμματα
ΠΕ, οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν ότι ο ενεργός και πληροφορημένος πολίτης μπορεί
να αλλάξει τις καταναλωτικές του συνήθειες, να ασκήσει πιέσεις στα κέντρα λήψης
αποφάσεων τοπικών, εθνικών και διεθνών θεμάτων, να συμβάλλει στην ορθολογική
διαχείριση τροφίμων κλπ (Κωστούλα-Μακράκη, 2008)
2.3 Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Τυπική Εκπαίδευση: η διεθνής
εμπειρία
Η Διακήρυξη της Διεθνούς Διάσκεψης της Θεσσαλονίκης (UNESCO, 1997) κάνει ειδική
αναφορά στη συνδρομή της τυπικής εκπαίδευσης στην ΕΑΑ. Υποστηρίζει πως όλα τα
γνωστικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών και κοινωνικών
επιστημών, οφείλουν να ασχοληθούν με θέματα σχετικά με το περιβάλλον και την αειφόρο
ΑΑ. Η ενασχόληση με την αειφορία απαιτεί μία ολιστική, διεπιστημονική προσέγγιση η
οποία οδηγεί σε σύγκλιση διαφορετικούς γνωστικούς χώρους και θεσμούς χωρίς αυτοί να
χάσουν την χαρακτηριστική τους ταυτότητα.
Τα σχολεία οφείλουν να παρέχουν στους νέους τη γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται
για να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας. Πολλά παιδιά ανησυχούν, και σωστά, για την
αλλαγή του κλίματος, την παγκόσμια φτώχεια και τον αντίκτυπο στον τρόπο ζωής μας (Scott,
2007). Τα σχολεία μπορούν να αναπτυχθούν σε πρότυπα ορθής πρακτικής για τα παιδιά και
τις κοινότητές τους. Μπορούν να χτίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στην εμπειρία εκμάθησης
που διαθέτουν, να ενθαρρύνουν την καινοτομία και τη βελτίωση των συνθηκών μάθησης και
της ποιότητας ζωής.
Σύμφωνα με τη Στρατηγική της UNECE για την ΕΑΑ (UNECE, 2005), τα σχολεία πρέπει να
ενθαρρυνθούν και να υποστηριχθούν για να προσαρμόσουν τα αναλυτικά τους προγράμματα
στις ανάγκες ενός αειφόρου μέλλοντος. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην ενδυνάμωση
και αναπροσανατολισμού των προγραμμάτων κατάρτισης των εκπαιδευτικών και στον
εντοπισμό και τη διάδοση της εμπειρίας των καινοτόμων πρακτικών. Υποστήριξη οφείλει να
δοθεί στην έρευνα σε διεπιστημονικές διδακτικές μεθοδολογίες και στην αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η τυπική ΕΑΑ πρέπει να
διαποτίζεται από την εμπειρία της ζωής και της εργασίας πέρα από τα όρια της τάξης.
Υπάρχουν ευρωπαϊκά κράτη τα οποία έχουν προωθήσει σε πολύ καλό επίπεδο την ΕΑΑ στα
εκπαιδευτικά τους ιδρύματα. Για παράδειγμα, όπως αναφέρεται στην έκθεση του Εθνικού
Συμβουλίου Εκπαίδευσης της Φινλανδίας (Loukol, Isoaho & Linds, 2001) το 72% των
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επαγγελματικών ιδρυμάτων, και το 66% των ιδρυμάτων της γενικής εκπαίδευσης προωθούν
τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω των προγραμμάτων σπουδών τους. Οι σχολικές πρωτοβουλίες
στα πλαίσια των ΠΕΑΑ που εφαρμόζουν σχολεία της Μ. Βρετανίας (Scott, 2007; DfES, 2006)
εστιάζουν σε ειδικά θέματα της καθημερινής σχολικής ζωής, του τοπικού περιβάλλοντος και
επεκτείνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέματα όπως τα σχολικά γεύματα, η καλλιέργεια του
σχολικού κήπου, τα απορρίμματα, η ορθολογική χρήση φυσικών πόρων, τα πολιτικά
δικαιώματα αποδίδουν σημαντικά οφέλη σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, στην τοπική κοινότητα,
στο τοπικό φυσικό περιβάλλον και ευρύτερα. Η χρήση του σχολείου προσφέρει αμφίδρομη
επικοινωνία στη σχολική και τοπική κοινότητα. Η «οικολογικοποίηση» του σχολείου έχει
μεγάλο εύρος και ολοκληρώνεται μέσα από το υλικό που υπάρχει στο σχολείο, μέσα από
στόχους και αξίες, ως μέρος της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας που ακολουθείται σε
αυτό (Rauch F.,2000). Βασικός στόχος είναι το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία με την
οικοδόμηση και ανάπτυξη σχέσης με τη γειτονιά, με το σχολείο να λειτουργεί ως πυρήνας
μάθησης για την τοπική κοινότητα.
Το DfES καθόρισε ένα εθνικό πλαίσιο για τα βιώσιμα σχολεία μέσω των οποίων κάθε
σχολείο κλήθηκε για να εξετάσει τα επιτεύγματά του μέχρι τώρα και το σχεδιασμό του για να
επιτύχει μεσομακροπρόθεσμα όσα περισσότερα μπορεί για να βοηθήσει την κυβέρνηση να
εκπληρώσει το 2020 τους στόχους της ΑΑ (Scott, 2007). Τα θέματα που αποτελούν τις πύλες
ενός σχολείου προς την ΑΑ, σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο της Μ. Βρεττανίας για την ΕΑΑ,
(DfES, 2006α) είναι η διατροφή, η ενέργεια και το νερό, οι μετακινήσεις και το
κυκλοφοριακό πρόβλημα, οι αγορές και τα απορρίμματα, τα κτίρια και τα εδάφη, η
συμμετοχή, η τοπική ποιότητα ζωής, η παγκόσμια διάσταση των προβλημάτων. Κάθε πύλη
μπορεί να προσεγγιστεί χωριστά ή ως τμήμα ενός ολόκληρου προγράμματος σχολικής
δράσης. Απαιτείται συνολική προσέγγιση, με ευκαιρίες για βελτίωση του σχολικού
προγράμματος σπουδών, του αναλυτικού προγράμματος και της σχέσης του σχολείου με την
τοπική κοινότητα.
Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που αναπτύσσει προγράμματα ΕΑΑ δραστηριοποιείται για και μαζί
με την τοπική κοινότητά του, χτίζει και ενθαρρύνει τις αμοιβαίες συνεργασίες, υποστηρίζει
τη δια βίου μάθηση και την κοινοτική ευημερία, φέρνει υπαρκτά ζητήματα στο πρόγραμμα
σπουδών μέσω της εμπλοκής των διαφόρων κοινωνικών ομάδων (Scott, 2007). Τα ζητήματα
γύρω από την αειφορία αντιπροσωπεύουν την ηθική του ιδρύματος, καθορίζουν έντονα το
προφίλ των εργασιών του. Στις διασυνδέσεις του με την κοινότητα, δε στρέφονται μόνο στην
αλλαγή συμπεριφοράς σε ότι σχετίζεται με τα γνωστά μόνο προβλήματα, αλλά κυρίως στην
οικοδόμηση της ικανότητας των μαθητών για κριτική και ανεξάρτητη σκέψη για το μέλλον
τους και το μέλλον της κοινότητας. Το κάθε τοπικό πρόβλημα αναγνωρίζεται ως μέρος του
παγκόσμιου που εγείρει ηθικά ζητήματα αλληλεξάρτησης και κοινής ευθύνης, σε σχέση με
την κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη.
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Σε έρευνα η Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη (2005) έδειξε πως η εκπαίδευση δεν παράγει
πολιτικά ενεργούς πολίτες και δεν μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια ανοιχτή
πολυπολιτισμική κοινωνία. Οι μαθητές σπάνια έχουν την ευκαιρία να συζητούν κριτικά, να
γράφουν ή να δραστηριοποιούνται σε θέματα που επηρεάζουν άμεσα την κοινωνία ή να
συνεργαστούν με άλλους μαθητές που προέρχονται από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες
για την εξεύρεση λύσεων σε τέτοια προβλήματα (Cummins, 2003). Το εκπαιδευτικό σύστημα
δε δουλεύει σωστά και αν δεν υποστεί βαθύ μετασχηματισμό, τόσο η ΠΕ όσο και η ΕΑΑ θα
παραμείνουν ευκαιριακές και αποσπασματικές ενασχολήσεις (Lex, 2000). Σύμφωνα με τον
Scott (2007), πρέπει να γίνουν περισσότερα από αυτά που μέχρι σήμερα λαμβάνουν χώρα
αλλιώς τα σχολεία θα συνεχίσουν να κάνουν αυτά που μέχρι τώρα κάνουν. Πρέπει να
υπάρξει η διαφορά μεταξύ την καθοδήγησης του σχολείου, μέσω του Αναλυτικού
Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) το οποίο συνδέεται με στοχοθετημένες δραστηριότητες στο
σχολείο και στην κοινότητα με απτά οφέλη, όπως για παράδειγμα οι χαμηλότεροι
λογαριασμού νερού, και όλων αυτών που οδηγούν τους μαθητές να ανταποκριθούν στις
προκλήσεις της ΑΑ που θα αντιμετωπίσουν μελλοντικά στη ζωή τους. Το τελευταίο είναι το
πραγματικά δύσκολο κομμάτι και απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Όπου όμως
πραγματοποιούνται σχετικά προγράμματα, έχουν οδηγηθεί σε αξιόλογα αποτελέσματα με
οφέλη για το εμπλεκόμενο κοινό, τα παιδιά, τους νέους και τους εκπαιδευτικούς (Lex, 2000).
Πολλοί θεωρούν πως η ΕΑΑ πρέπει να μην εστιάζει μόνο στα σχολικά ακροατήρια, αλλά
και, ίσως πρωτίστως, σε περιπτώσεις όπου η άτυπη και η μη-τυπική εκπαίδευση λαμβάνουν
χώρα. Μερικοί προτιμούν να μιλούν για μάθηση, παρά για εκπαίδευση, η οποία συμβαίνει σε
όλα τα επίπεδα και σε όλες τις καταστάσεις (Scott, 2007).
Χρειάζεται, τελικά, μια νέα εκπαιδευτική δυναμική, η οποία θα προωθεί τόσο τη γνώση όσο
και την ευαισθητοποίηση για την πορεία του κόσμου. Το σχολείο χρειάζεται να
επαναπροσδιορίσει τους στόχους και τους προσανατολισμούς του, επιδιώκοντας τη
διαμόρφωση ατόμων που να έχουν την ικανότητα να σκέπτονται σε βάθος και σε εύρος τις
συνέπειες και τις επιπτώσεις των δράσεων και των ενεργειών τους (Φύκαρης Ι., 2004). Μια
τέτοια εκπαίδευση στη συνολική της διάσταση και όχι κατά ανάγκη μια ΠΕ, έχει τη
δυνατότητα να δώσει μια νέα προοπτική για ένα κόσμο ποιοτικότερο στο σύνολό του.
Ο Scott (2007) κωδικοποιεί τα βασικά σημεία στα οποία, τα σχολεία πρέπει να εστιάσουν στο
μέλλον στη διευκόλυνση της αλλαγής των δυνατοτήτων μας να εξετάζουμε τα προβλήματα
του παρόντος και του τρόπου ζωής μας, με προώθηση αλλαγών στη συμπεριφορά μας και
στη μετατόπιση των συνηθειών μας ή να κάνουμε μια στροφή στο πώς βλέπουμε τα
πράγματα. Στο μέλλον θα χρειαστεί να σκεφτόμαστε και να εργαζόμαστε σε πιο δύσκολες
πορείες. Θα χρειαστεί, όπως υποστηρίζει, να απαντήσουμε σε δύσκολα ερωτήματα τα οποία
μάλιστα δε θα κατανοούμε και εντελώς. Το απώτερο μέλλον μας θα εξαρτηθεί λιγότερο από
τη συμμόρφωσή μας στο να εκπαιδευτούμε, στο να κάνουμε τώρα τα σωστά πράγματα, και
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περισσότερο στην ικανότητά μας να αναλύουμε, και να διατυπώνουμε εναλλακτικές λύσεις
και να λαμβάνουμε τις προσωπικές μας αποφάσεις μας όταν χρειαστεί. Κατά συνέπεια,
απαιτείται ανάπτυξη δυνατοτήτων στους εκπαιδευόμενους για να κάνουν υγιείς επιλογές. Με
τη μόρφωση που αποκτούμε σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, ουσιαστικά εξοπλιζόμαστε για
να κάνουμε, τις πιο ευνοϊκές επιλογές, καθώς το μέλλον ξετυλίγεται σιγά σιγά.
2.4. Το Πλαίσιο Αναφοράς της ΕΑΑ στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Στην Ελλάδα η ΕΑΑ υλοποιείται μέσα από τα ΣΠΠΕ, τα προγράμματα των ΚΠΕ, τα
Θεματικά Δίκτυα ΠΕ συνεργασίας σχολείων και την Ευέλικτη Ζώνη. Η ΠΕ υλοποιείται σε
εθελοντική βάση στα σχολεία και με πολλές δυσκολίες, από ανάγκη προσφοράς του
εκπαιδευτικού και γνωριμίας με νέα αντικείμενα πέρα από αυτά των μαθημάτων που
διδάσκει (Καλαθάκη, 2005).
Στο Λύκειο, η κατάσταση της ΠΕ είναι απογοητευτική. Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις στο τέλος
της Γ τάξης αποθαρρύνουν τους μαθητές στο να συμμετέχουν στα Σχολικά Προγράμματα
Αγωγής και Πολιτισμού. Έτσι εξηγείται ο μικρός αριθμός ΣΠΠΕ που υλοποιούνται στα
Λύκεια συγκριτικά με αυτών που υλοποιούνται στα Γυμνάσια και ακόμη περισσότερο στα
δημοτικά σχολεία. Έτσι, η πορεία εκπαίδευσης του νέου σε ότι αφορά στο περιβάλλον
ανακόπτεται σε μια ηλικία που βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ηλικία του ενεργού πολίτη,
στον οποίο προσβλέπει η ΕΑΑ (Φαραγγιτάκης, 2001).
Στο Λύκειο διδάσκονται μαθήματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον, όπως είναι στη Β’
τάξη τα μαθήματα επιλογής «Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών» και «Διαχείριση Φυσικών
Πόρων». Σε μερικά ακόμη μαθήματα έχουν συμπεριληφθεί θεματικές ενότητες που
εξετάζουν περιβαλλοντικά θέματα, όπως στη Γ’ τάξη, ένα μεγάλο κεφάλαιο της Βιολογίας
Γενικής Παιδείας αναφέρεται στην Οικολογία και αποτελεί τη μισή εξεταστέα ύλη στις
Πανελλήνιες Εξετάσεις. Σε παραθέματα και σχόλια στα Βιβλία Χημείας της Α’ και Β’ τάξης
του Λυκείου γίνονται αναφορές σε περιβαλλοντικά προβλήματα και συσχετισμούς τους με τα
διδακτικά αντικείμενα των αντίστοιχων κεφαλαίων. Μέσα από τα μαθήματα αυτά, οι μαθητές
έρχονται σε επαφή με οικολογικούς όρους και με τα περιβαλλοντικά προβλήματα, με τις
αιτίες και τους μηχανισμούς δημιουργίας τους.
Στα Γυμνάσια, σε μερικά μαθήματα έχουν συμπεριληφθεί θεματικές ενότητες που εξετάζουν
περιβαλλοντικά θέματα. Η Γεωγραφία είναι το κατ΄ εξοχήν μάθημα που διδάσκεται στην Α
και Β τάξη που δίνει γνώσεις σχετικά με τον πλανήτη και τη ζωή πάνω του. Η Ευέλικτη
Ζώνη είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται στα πλαίσια της διαθεματικότητας σε
συγκεκριμένο τρίωρο στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών και των
Γυμνασίων (ΠΙ, 2007).
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Oι δραστηριότητες του τμήματος Aγωγής Yγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής της
Διεύθυνσης

Συμβουλευτικού

Επαγγελματικού

Προσανατολισμού

&

Εκπαιδευτικών

Δραστηριοτήτων, Τμήμα Β, (ΣΕΠΕΔ) του ΥΠΕΠΘ, από την σχολική χρονιά 2005-06
οργάνωσε νέο πλαίσιο για τα ΣΠΠΕ, υπό τον τίτλο περιβαλλοντικές δράσεις, δράσεις ζωής–
εκπαίδευση για την αειφορία, αξιοποιώντας τις κατευθύνσεις των διεθνών και ευρωπαϊκών
οργανισμών και το πρόταγμα της Εκπαίδευσης για την ΑΑ (Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ
106553/Γ7/13.10.2006). Συμβαδίζοντας με τους στόχους της UΝΕSCO, των Hνωμένων
Eθνών και άλλων οργανισμών, το ΥΠΕΠΘ διαμόρφωσε εκπαιδευτικές δράσεις για την
δεκαετία 2005-2014, με στόχο να αναπτυχθούν σχολικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν
τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών και ταυτόχρονα προωθούν το άνοιγμα του σχολείου στην
κοινωνία. Τα σχολικά έτη της δεκαετίας 2005-2014, όπως έχουν ήδη οριστεί ως η δεκαετία
της Εκπαίδευσης για την ΑΑ, έχουν χαρακτηριστεί με θεματικό περιεχόμενο ως εξής : 2006
νερό – γαλάζιος πλανήτης, 2007 καταναλωτισμός & περιβάλλον, 2008 δάσος – πράσινος
πλανήτης, 2009 γεωργία, διατροφή & ποιότητα ζωής, 2010 ενέργεια- ανανεώσιμες πηγές &
τοπικές κοινωνίες, 2011 εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 2012 υγεία &
παραγωγικές διαδικασίες, 2013 ανθρωπογενές περιβάλλον & αειφόρος διαχείριση, 2014
ενεργοί πολίτες (Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ 106553/Γ7/13.10.2006). Η εγκύκλιος αυτή θέτει το
εννοιολογικό πλαίσιο Σχεδιασμού και Υλοποίησης των ΣΠΕΕ με αναφορά στην έννοια της
αειφορίας και του περιβάλλοντος, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί. Σύμφωνα με την ίδια
εγκύκλιο, η σύνδεση του περιβάλλοντος με την αειφορία, σήμερα, περιλαμβάνει και την
ενασχόληση, τη συνειδητοποίηση και την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα της φτώχειας,
της υγείας, της εξασφάλισης τροφής, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της
ειρήνης.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών
(ΔΕΠΠΣ), εισάγει τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, τον εμπλουτισμό των γνωστικών
αντικειμένων με θέματα περιβάλλοντος και τη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία (ΠΙ,
2007). Στο πλαίσιο διαμόρφωσης του ΔΕΠΠΣ εντάσσεται η πιλοτική εφαρμογή του
Προγράμματος «Ευέλικτη Ζώνη» όπου η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποκτά τον δικό της
χρόνο στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Γυμνασίων. Παρέχει τη δυνατότητα στους
εκπαιδευτικούς και στους μαθητές να συνδέσουν την ΠΕ με τις φυσικές, τις ανθρωπιστικές,
τις κοινωνικές και τις οικονομικές επιστήμες μέσα από διαθεματικές διερευνητικές
προσεγγίσεις. Με αυτόν τον τρόπο προωθεί την ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης
και διαλεκτικής ικανότητας, τη θετική διάθεση για συνεργασία και αυτενέργεια, την
καλλιέργεια της δια βίου μάθησης (Φώτου, 2004).
Η ΠΕ γίνεται αντιληπτή από τους έλληνες εκπαιδευτικούς ως κίνημα το οποίο υιοθετεί μια
παιδαγωγική με αρχές διαφορετικές από εκείνες της παραδοσιακής σχολικής εκπαίδευσης,
προάγει την καινοτομία και λειτουργεί ως παράγοντας αλλαγής στα σχολεία, εισάγοντας ένα
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νέο εκπαιδευτικό παράδειγμα το οποίο υιοθετεί ερευνητικές διαδικασίες από μαθητές και
εκπαιδευτικούς (Δασκολιά, 2004). Οι εκπαιδευτικοί τοποθετούν το ρόλο τους στην ΠΕ
κυρίως στο επίπεδο της σχέσης αλληλεπίδρασης με τους μαθητές και του τρόπου και του
βαθμού προσωπικής τους συμβολής στην υποβοήθηση της μάθησης των μαθητών. Οι
εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με την ΠΕ, σε διάφορες έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία
χρόνια, δηλώνουν ότι έχουν ελλιπή θεωρητική και διδακτική κατάρτιση στην ΠΕ και στην
ΕΑΑ και ως εκ τούτου χρειάζονται και επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά
προγράμματα (Σπυροπούλου, 2001; Καταραχιά, 2007; Ρούσσου, 2006; Παναγιωτίδου κά,
2007). Η ΕΑΑ προωθείται στην Ελλάδα και παγκοσμίως τα τελευταία 15 χρόνια, περίοδο
που οι σημερινοί εκπαιδευτικοί καλούνται να αυτομορφωθούν στα θέματά της. Οι
πανεπιστημιακές τους σπουδές δεν περιείχαν τέτοια θέματα. Οι εκπαιδευτικοί που φοίτησαν
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τα τελευταία τριάντα χρόνια και έχουν λάβει ελλιπή
μόρφωση σε θέματα διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής που απαιτεί η ΠΕ (Φύκαρης,
1998). Όπως μέχρι τώρα, οι εκπαιδευτικοί έμαθαν στην πράξη την ΠΕ έτσι και τώρα
καλούνται να κάνουν το ίδιο και με την ΕΑΑ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
3.1 Βασικά Χαρακτηριστικά των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Αειφόρο
Ανάπτυξη
Η ΕΑΑ εστιάζει κυρίως στα σημαντικότερα κοινωνικά, οικονομικά, και περιβαλλοντικά
ζητήματα που απειλούν την ΑΑ στον πλανήτη. Είναι ζητήματα που πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ΕΑΑ. Η κατανόηση και η αντιμετώπιση
αυτών των ζητημάτων αποτελεί την καρδιά της ΕΑΑ.
Οι συμμετέχοντες στο διεθνές debate της International Union for the Conservation of the
Nature (IUCN) έκαναν ένα ευρύ φάσμα προτάσεων για όσα απαιτούνται στην υλοποίηση των
(ΠΕΑΑ), είτε σε επίπεδο μεμονωμένων προγραμμάτων είτε σε εθνικό επίπεδο (Hesselink,
Kempen and Wals, 2000). Υποστήριξαν πως αυτά που κυρίως απαιτούνται σε ένα ΠΕΑΑ
είναι οι εμπνευστές του προγράμματος να καθοδηγούνται από την ιδέα της αλλαγής, η
εισαγωγή της έννοιας της ΑΑ να είναι το βασικό του ζήτημα, η διαχείρισή του να
υποστηρίζει την καινοτομία, η σαφήνεια του σκοπού, η έγκαιρη επένδυση στην
ανατροφοδότηση, η ποικιλία ενεργειών και κατευθύνσεων καθώς και ο ρεαλιστικός
προγραμματισμός να αποτελούν τα βασικά σημεία της δόμησής του. Σε ότι αφορά την
εκμάθηση, απαιτείται υψηλός βαθμός συνείδησης των εκπαιδευτών, καλύτερο θεωρητικό
υπόβαθρο στο πως να εφαρμοστεί η ΕΑΑ, βελτίωση της φαντασίας στην παιδαγωγική,
προηγούμενη κατάρτιση στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων και κυρίως βαθύτερη
κατανόηση της ΑΑ. Σε ότι αφορά την επικοινωνία, απαιτείται να πέσουν οι τοίχοι γύρω από
τον καθένα και να αναζητηθούν μακρύτερα νέοι συνεργάτες, και με σεβασμό και συναίνεση,
να γίνει διαχείριση της επικοινωνίας και μοίρασμα της γνώσης.
Ο Scott (2007) σε μια μελέτη του σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Μ
Βρετανίας συγκέντρωσε κάποια βασικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής πραχτικής που
ακολουθείται στα σχολεία αυτά, τα οποία παραθέτονται ως παραδείγματα. Η διεύθυνση του
σχολείου αναπτύσσει σχέδια βελτίωσης της σχολικής ζωής. Τα νέα σχολικά κτίρια με
περιβαλλοντικό σχεδιασμό προσφέρουν κίνητρο στους μαθητές και στο προσωπικό για την
ΑΑ. Τα συμβούλια του σχολείου, μαθητών και εκπαιδευτικών έρχονται κοντά στα πλαίσια
των ΠΕΑΑ αφού συμμετέχουν ενεργά, με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις τους στη σχολική
ζωή. Σε κάθε σχολείο ορίζονται υπεύθυνοι που καθοδηγούν την ημερήσια διάταξη της ΑΑ.
Καθένας προωθεί και διαφορετικά θέματα. Η δημιουργία Οικο-συμβουλίου προσφέρει
σημαντική υποστήριξη στη σχολική κοινότητα. Αυξάνονται τα πεδία διδασκαλίας.
Αναπτύσσεται η επικοινωνία μεταξύ σχολείων από διαφορετικές περιοχές, της ίδιας χώρας ή
και διαφορετικών. Έτσι μακρινά σχολεία έρχονται κοντά καθιστώντας εφικτό το διάλογο,
θέτοντας βάσεις για αλλαγή. Τα ΠΕΑΑ μπορούν να συνδυαστούν με επιχειρηματικές
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δραστηριότητες των μαθητών, οι οποίες θα αποφέρουν έσοδα που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε σκοπούς επωφελείς για συνανθρώπους ακόμα και μακριά από την
περιοχή στην οποία βρίσκεται το σχολείο. Το σχολείο που συμπεριλαμβάνει την
επιχειρησιακή διαχείριση στις πρωτοβουλίες της ΑΑ, παρακινεί τους μαθητές και τους
προσφέρει αξιόλογη διασύνδεση με την τοπική κοινότητα. Η εργασία μαζί με ανθρώπους του
τόπου τους, στην κοινότητά τους, ανεβάζει την ποιότητα της ζωής τους. Στα ΠΕΑΑ δίνεται
έμφαση στο παγκόσμιο όσο και στο τοπικό πλαίσιο. Οι μαθητές εμπλέκονται σε υπαρκτά
θέματα παγκόσμιας διάστασης. Οι διασυνδέσεις με τις ΜΚΟ ενισχύουν και στηρίζουν την
αλλαγή. Ο χρόνος και η χρηματοδότηση που προσφέρονται στα ΠΕΑΑ συμβάλλουν στο να
κάνουν περισσότερο αποτελεσματική την παρουσία των μαθητών, αλλά και την ανάπτυξη
ουσιαστικής συνεργασίας με διάφορους φορείς. Διάφορες δράσεις που προωθούνται μέσα
από τα προγράμματα αυτά βοηθούν ουσιαστικά τους μαθητές στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής τους. Παράδειγμα αποτελεί η σωματική άσκηση των μαθητών μέσα από τη χρήση του
ποδηλάτου, με επακόλουθα κέρδη για την υγεία τους. Επιπλέον, μειώνεται η χρήση
μηχανοκίνητων δικύκλων και αυτοκινήτων γύρω από το σχολείο, αποφεύγοντας την
κυκλοφοριακή συμφόρηση και τους κυκλοφοριακούς κινδύνους. Η τοπική κοινότητα βοηθά
το σχολείο στο να μειώσει τη χρήση φυσικών πόρων και την παραγωγή σκουπιδιών. Με τη
μείωση των παραγόμενων σκουπιδιών εξοικονομούνται χρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται
στη βελτίωση της μόρφωσης που παρέχει το σχολείο. Η τοπική κοινότητα συμμετέχει στην
αξιοποίηση των σχολικών κήπων με βοήθεια στην καλλιέργεια και στην κομποστοποίηση της
φυτικής βιομάζας. Σε ότι αφορά το ΑΠΣ, επιτυγχάνεται η διερεύνηση και καταγραφή
εναλλακτικών ιδεών παρανοήσεων και προκαταλήψεων των μαθητών, γίνεται αναζήτηση
των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων που οι διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες
προκαλούν στο περιβάλλον, κατανοούνται οι δυσκολίες στην επίτευξη αειφορικών λύσεων
σε παγκόσμια θέματα και οι μαθητές αντιλαμβάνονται τον τρόπο που οι τοπικές και διεθνείς
κοινότητες χειρίζονται τα θέματα που συνδέονται με την υποβάθμιση του πλανήτη και της
ποιότητας ζωής.
Άξονες ανάπτυξης των ΠΕΑΑ αποτελούν η σύνδεση με το ΑΠΣ, η ενημέρωση του κοινού
για το έργο της Περιβαλλοντικής Ομάδας, το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία και
το άνοιγμα του σχολείου σε εθνικό επίπεδο (Huckle, 2006b). Σημαντικό είναι να
καθοριστούν οι ρόλοι, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του καθενός, το πως θα γίνεται η
μεταβολή,

τι

θα

συνεισφέρει

ο

καθένας

που

θα

συμμετέχει

στη

διαδικασία

«οικολογικοποίησης» του σχολείου (Posch, 1999). Το σχολείο παρέχει το αναλυτικό
πρόγραμμα για γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες, για τη μετάβαση από το τοπικό στο οικουμενικό.
Η σχολική κοινότητα θα εξασφαλίσει την καλή διαχείριση και την κατάλληλη τεχνολογία για
εφαρμογή των πρωτοβουλιών που θα αναληφθούν. Η τοπική κοινότητα θα ενισχύσει το
σχολείο στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει και θα το στηρίξει παρέχοντας του σχετικές
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διευκολύνσεις. Το συμβουλευτικό ρόλο θα αναλάβει ο διευθυντής, οι εταίροι, οι εξωτερικοί
συνεργάτες. Το Κράτος συμβάλλει με τις υποδομές του και την υποστήριξη μέσω παροχής
στο σχολείο διαφόρων υπηρεσιών.
Οι Hesselink, Kempen & Wals, 2000 πρότειναν ένα σχέδιο ΠΕΑΑ το οποίο συνοψίζεται στα
παρακάτω


Προσδιορισμός όλων των σχετικών ομάδων, των υπευθύνων για τη λήψη των
αποφάσεων.



Διερεύνηση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με αυτές τις ομάδες



Κατάρτιση λίστας προτεραιοτήτων και από κοινού επιλογή και ανάπτυξη του σχεδίου
των εργασιών



Σχεδιασμός και πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων



Έλεγχος και αξιολόγηση.

Τα ελληνικά ΣΠΠΕ απέχουν σημαντικά από τα προγράμματα που περιγράφηκαν
προηγουμένως, μιας και δεν εστιάζουν στην αλλαγή του ΑΠΣ και της καθημερινής σχολικής
ζωής αλλά επικεντρώνονται στην μελέτη ενός περιβαλλοντικού θέματος, κυρίως τοπικής
εμβέλειας, συνήθως προβλήματος, το οποίο προσεγγίζουν διαθεματικά και διεπιστημονικά
(Χρυσαφίδης, 2006; Ράπτης, 2000; Ζυγούρη, 2006). Βέβαια κάποια από τα χαρακτηριστικά
των προαναφερθέντων ΠΕΑΑ μπορούν να εντοπισθούν στα ΣΠΠΕ, κυρίως όσα σχετίζονται
με τη διεύρυνση της επικοινωνίας, την ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικές αρχές και φορείς,
με την ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Σε ότι
αφορά τα ελληνικά σχολεία, μερικά, μέσω των ΣΠΠΕ προχωρούν στην ανάπλαση της
σχολικής αυλής με μαθητική συμμετοχή και εμπλοκή γονέων και ειδικών. Οι βασικές αρχές
που πρέπει να εφαρμόζονται στα προγράμματα των σχολικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με
το ΥΠΕΠΘ, είναι η διεπιστημονική θεώρηση, η βιωματική προσέγγιση, το άνοιγμα του
σχολείου στην κοινωνία, η ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου και η καλλιέργεια της κριτικής
σκέψης (Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ, 2007).
Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η εφαρμογή ενός ΠΕΑΑ εξαρτάται από την ίδια τη σχολική
μονάδα, τη σχολική κοινότητα, την τοπική κοινότητα. Θέματα κλειδιά της ΑΑ, που πολλά
από αυτά αναπτύσσονται στα ΣΠΠΕ των σχολείων και των ΚΠΕ αποτελούν μεταξύ άλλων η
μάχη για την εξάλειψη της φτώχειας, ο ρόλος του πολίτη, η ειρήνη, η ηθική, η υπευθυνότητα
σε τοπικό και παγκόσμιο πλαίσιο, η δημοκρατία και η διακυβέρνηση, η δικαιοσύνη, η
ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η υγεία, η ισότητα των φύλων, η πολιτιστική
ποικιλότητα, η αγροτική και αστική ανάπτυξη, η οικονομία, τα παραγωγικά και
καταναλωτικά πρότυπα (Βεργοπούλου, Σκούλλος, 2007). Τα θέματα αυτά προτείνονται από
την UNECE στη Δεκαετία των ΗΕ για την ΕΑΑ και συνοψίζονται στις εγκυκλίους του
ΥΠΕΠΘ που αφορούν τα ΣΠΠΕ και εισηγούνται από το ΠΙ.
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3.1.1.

Παράγοντες επιτυχίας των προγραμμάτων ΕΑΑ

Οι ειδικοί του International debate on education for sustainable development της IUCN
(Hesselink, Kempen, and Wals, 2000), αναζήτησαν τους παράγοντες επιτυχίας και αποτυχίας
ενός ΠΕΑΑ, οι οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω.
Ένα πρόγραμμα ΕΑΑ για να έχει αποτελεσματική εφαρμογή είναι σημαντικό να είναι
οργανωμένο και να καθοδηγείται με επαγγελματικό τρόπο προκειμένου να επιτευχθούν τα
αναμενόμενα αποτελέσματα, αφού θεωρείται ότι προγράμματα τέτοιου τύπου έχουν συχνά
πολύ σύνθετη φύση. Ο σκοπός και οι στόχοι του προγράμματος πρέπει να είναι σαφείς,
συγκεκριμένοι και ρεαλιστικοί. Απαιτείται έγκυρη και λεπτομερής ανάλυση του
προβλήματος που πρέπει να λυθεί. Η βιωσιμότητα των επιθυμητών αλλαγών και όσων πρέπει
να επιτευχθούν πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Επιπλέον, τα αποτελέσματα του προγράμματος
πρέπει να ελεγχθούν σε σχέση με τους στόχους, τη στρατηγική και την τακτική που
ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Πιο ειδικοί παράγοντες που συμβάλλουν
στην επιτυχία της διαχείρισης του προγράμματος, είναι η διεπιστημονική ομάδα , οι εφικτοί
στόχοι, ο σαφής καθορισμός του προγράμματος, η αποκέντρωση στη διαχείριση και η
κατάρτιση δεικτών αξιολόγησης και επιτυχίας. Σε ότι αφορά την εκμάθηση, σημαντικός είναι
ο καθορισμός του προβλήματος που πρόκειται να επιλυθεί, η δημιουργία υποδομής, η
εργασία

με

τα πραγματικά

προβλήματα. Η κατανόηση

της αειφορικότητας και της

σημασίας της κοινότητας οδηγούν στην ανάπτυξη οραμάτων και διατύπωση εναλλακτικών
ιδεών για ΕΑΑ. Σε ότι αφορά την επικοινωνία, η επικοινωνιακή συμμετοχή και συνεργασία
πρέπει να αποτελούν πρόκληση σε κάθε ΠΕΑΑ.
Σε πολλές περιπτώσεις οι παράγοντες αποτυχίας των προγραμμάτων είναι οι αντίθετοι των
παραγόντων επιτυχίας: ασαφείς στόχοι, ελλείψεις στη διαχείριση του προγράμματος, στη
συμμετοχή των συμμετεχόντων, στις ομάδες-στόχους. Οι πάρα πολύ φιλόδοξοι ή και ασαφείς
στόχοι, η έλλειψη πολιτικής, η προθυμία συμβιβασμού με ορισμένες ομάδες, η αδυναμία στη
διάγνωση καταστάσεων που οδηγούν το πρόγραμμα σε λανθασμένη κατεύθυνση, συνιστούν
στοιχεία αδυναμίας του προγράμματος. Σε ότι αφορά την εκμάθηση, παράγοντας αποτυχίας
του προγράμματος μπορεί να είναι η θεωρητική εφαρμογή της ΕΑΑ, η μη εστίαση στο
πρόβλημα, η έλλειψη ιδεών για τη λύση, η έλλειψη γνώσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η
έλλειψη της αίσθησης του υποχρεωτικού, του απαραίτητου, η από πάνω προς τα κάτω
προσέγγιση των ζητημάτων, η έλλειψη σχετικών με το θέμα συμμετεχόντων, η ΑΑ μόνο με
την κοινωνική της σημασία, το χάσμα μεταξύ των ανθρώπων και του προγράμματος, είναι
μερικά θέματα στα οποία αποδίδεται από τους ειδικούς της IUCN η αποτυχία των ΠΕΑΑ.
3.2 Επιδιώξεις των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Κεντρικός σκοπός των προγραμμάτων ΕΑΑ είναι να μάθουν οι μαθητές να αντιλαμβάνονται
τα ζητήματα στις πραγματικές τους διαστάσεις, με σκοπό να προετοιμάσουν τη βελτίωσή
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τους. Να αναπτύξουν δράση για το μέλλον και όχι συζήτηση περί του μέλλοντος. Η
συμμετοχή είναι θεμελιώδης. Απλές λύσεις δε δίνονται. Απαιτείται επιμονή στις διαφορετικές
οπτικές των πραγμάτων, στην εξάσκηση δημοκρατίας, στη συμμετοχή στη λήψη απόφασης
(Rizzi R, 2002).
Οι αντικειμενικοί στόχοι των εκπαιδευτικών διαδικασιών αναφέρονται στο Γνωστικό, στο
Συναισθηματικό και στον Ψυχοκινητικό τομέα (Bloom & Krathwohl, 1991). Η σχεδίαση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων με βάση αυτούς τους στόχους δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής
των σύγχρονων μεθόδων εκπαιδευτικής διοίκησης και αποτελεσματικής χρησιμοποίησης
οικονομικών πόρων, ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα (ΥΠΕΠΘ,
1997). Οι μαθησιακοί στόχοι της ΠΕ σύμφωνα με τη «Χάρτα του Βελιγραδίου» του 1975 και
τη Στρατηγική της UNECE (2005) για την ΕΑΑ πρέπει να αναφέρονται σε γνώσεις,
κατανόηση, στάσεις, ανάπτυξη δεξιοτήτων, ικανοτήτων, αξιών και συμπεριφορών. Ιδιαίτερη
αναφορά γίνεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων αξιολόγησης και συμμετοχικής δράσης. Η
Πυροβέτση

(2004) συμπληρώνει τους στόχους που πρέπει να έχουν τα ΠΕΑΑ, όπως

αναφέρθηκαν παραπάνω, με στόχους για τη διαμόρφωση και αλλαγή στάσεων και αξιών
μέσω της εκπαίδευσης, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση,
σιγουριά και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, εκτίμηση της δύναμης του ανθρώπου κατά τις
επεμβάσεις του στο φυσικό περιβάλλον και των ορίων ανοχής και αντοχής της φύσης σε
αυτές. Τα ΠΕΑΑ οφείλουν να στοχεύουν στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της
συναίσθησης της προσωπικής ευθύνης απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Να
μπορούν να δουν με άλλο μάτι τα πιστεύω, τη ζωή, τις συμπεριφορές, και τις διαφορετικές
πραχτικές της ώστε να αναπτύξουν σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις, στις αξίες, στον
τρόπο ζωής και στις αντιλήψεις άλλων λαών.
Στη συζήτηση που έχει ξεκινήσει διεθνώς στο κατά πόσο η ΕΑΑ είναι πραγματικά πιθανή,
εφικτή, αρκετοί ειδικοί στο διεθνή χώρο της ΕΑΑ, που πήραν μέρος στο International debate
on education for sustainable development της IUCN (Hesselink, Kempen, and Wals, 2000),
θεωρούν ότι είναι σπατάλη ενέργειας η προσπάθεια για σαφή και συγκεκριμένο καθορισμό
της ΕΑΑ. Αυτή η ενέργεια είναι καλύτερα να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικότερα στην
οργάνωση των προγραμμάτων και στην εφαρμογή τους. Σύμφωνα με μερικούς από αυτούς,
τα ΠΕΑΑ θα πρέπει κυρίως να εστιάζουν στην προώθηση της δικαιοσύνης και των
ανθρώπινων αξιών, στην πολιτική της μη βίας και στο σεβασμό της ζωής. Πάντως όλοι οι
παραπάνω ειδικοί συμφωνούν πως για να μπορέσει να επιτύχει η ΕΑΑ πρέπει εκείνοι που
ξεκινούν τα προγράμματα και τις διαδικασίες ΕΑΑ να

αλλάξουν συμπεριφορές και

πρακτικές, στόχος όχι και τόσο ρεαλιστικός, άρα δύσκολα εφικτός.
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3.2.1 Καλλιέργεια Στάσεων και Αξιών μέσω των ΠΕΑΑ
Το άτομο δέχεται, φιλτράρει, δοκιμάζει, επιλέγει και συγκρατεί. Έτσι σταδιακά διαμορφώνει
αντιλήψεις, γνώμες, απόψεις, πεποιθήσεις, στάσεις, αξίες, την προσωπικότητά του. Οι
απόψεις δοκιμάζονται στη ζωή και γίνονται στάσεις. Όταν παγιωθούν γίνονται αξίες. Η
άποψη αλλάζει εύκολα, όχι όμως και οι αξίες (Rokeach, 1976).
Οι γνώσεις φέρνουν στάσεις, δεν επαρκούν όμως για να φέρουν και άμεση συμπεριφορά. Με
το σκεφτικό ότι οι στάσεις είναι αξιολογούμενες ενεργητικές διαθέσεις, τα περιβαλλοντικά
προβλήματα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως συγκρούσεις στάσεων (Ζυγούρη,
2005). Οι στάσεις δημιουργούνται από την οικογένεια και το περιβάλλον και εδραιώνονται ή
τροποποιούνται από το σχολείο. Οι ερευνητές συμφωνούν πως οι στάσεις είναι προϊόν
μάθησης και μάλιστα, η μάθηση στάσεων μέσω κοινωνικών προτύπων είναι η πιο
αποτελεσματική αφού τα άτομα του άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος αποτελούν φύσει και
θέσει κοινωνικά πρότυπα που σε καθημερινή βάση επηρεάζουν το αναπτυσσόμενο άτομο
(Κολιάδης, 1997). Η ανάληψη δράσης σε ένα φυσικό περιβάλλον, σύμφωνα με τους Breiting,
Mayer & Mogensen (2005), επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ των συναισθημάτων, των αξιών
και της ορθολογικής σκέψης.
Η διαμόρφωση των στάσεων είναι αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας κοινωνικοποίησης
του ατόμου. Οι στάσεις λειτουργούν και ως εκφράσεις των αξιών του ανθρώπου (Πυροβέτση,
2004). Οι αξίες σχηματίζονται από μία συγχώνευση στενά ευθυγραμμισμένων στάσεων. Οι
αξίες είναι τόσο ισχυρές ώστε έχουν κυρίαρχη επίδραση στη ζωή μας και καθοδηγούν τις
πράξεις μας και τις σκέψεις μας (Bennett, 1984). Η αξία είναι μία διαρκής πεποίθηση ότι ένας
συγκεκριμένος τρόπος συμπεριφοράς ή μία τελική κατάσταση ύπαρξης είναι προσωπικά ή
κοινωνικά προτιμότερη από τον αντίθετο τρόπο συμπεριφοράς ή τελική κατάσταση ύπαρξης
(Rokeach, 1976). Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες κατηγοριοποίησης των αξιών. Μια αξία
μπορεί να χαρακτηρίζεται αισθητική, πολιτιστική, οικολογική, οικονομική, εκπαιδευτική,
εγωκεντρική, νομική, ψυχαγωγική, κοινωνική.
Ενδεικτικούς τρόπους προσέγγισης των αξιών αποτελούν η ενστάλαξη, τα ηθικά διλήμματα,
η δράση (πολιτική, νομική, πειθούς, μέσω κατανάλωσης και οικοδιαχείρισης), οι προσωπικές
μεταβλητές και η ενσυναίσθηση (Λιθοξοΐδου, 2007).
Σύμφωνα με τη Χάρτα της Γης (Earth Charter, 2000), χρειαζόμαστε επειγόντως ένα κοινό
όραμα των βασικών αξιών για να αποτελέσουν τη βάση της ηθικής του νέου κόσμου που
αναδύεται. Η ΕΑΑ έχει θεμελιώδη σχέση με τις αξίες (Huckle, 2006b) διότι επιδιώκει το
σεβασμό της αξιοπρέπειας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο και
δέσμευση για κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη για όλους και για τις μελλοντικές γενιές.
Επιδιώκει το σεβασμό της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και των γήινων οικοσυστημάτων που
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συνίσταται στην προστασία και την αποκατάστασή τους και στην υποχρέωση οικοδόμησης
ενός πολιτισμού ανοχής και ειρήνης, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Πολλοί είναι οι παράγοντες εκείνοι που μπορούν να συμβάλλουν στην καλλιέργεια
περιβαλλοντικής συνείδησης και ενός νέου περιβαλλοντικού ήθους. Τα ΠΕΑΑ εμπλέκουν
οικογένεια, σχολεία, ΜΜΕ, πανεπιστήμια, εκκλησία, τοπικές αρχές, περιβαλλοντικές
οργανώσεις, επιστημονικές εταιρείες και ενώσεις, κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς. Το σχολείο
ως θεσμός διαπαιδαγώγησης, σε συνδυασμό με την αλλαγή των πολιτικοκοινωνικών δομών,
μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αλλαγή στάσεων και διαμόρφωση περιβαλλοντικής
συνείδησης. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να παίξουν τον βασικότερο ρόλο. Τα ΣΠΠΕ
μπορούν να σχεδιαστούν έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν τη δύναμη της κοινωνικής πίεσης για
να βοηθηθούν τα άτομα στην αλλαγή της συμπεριφοράς. Μερικοί υποστηρίζουν ότι είναι
δύσκολο να καθοριστούν αλλαγές στην περιβαλλοντική συμπεριφορά ως συγκεκριμένοι
στόχοι, εφόσον οι αντιλήψεις για το τι συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη αλλάζουν διαρκώς
(Ζυγούρη, 2005).
Η Φλογαΐτη (2006) προτείνει ένα σύνολο αξιών που θα μπορούσε να προωθεί η Εκπαίδευση
για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Αυτές είναι οι αξίες της αλληλεγγύης, της οικολογικής
βιωσιμότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αυτονομίας, της υπευθυνότητας και της
ανεκτικότητας. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ευρωπαϊκή Ένωση, 2000) αναφέρεται στην Αξιοπρέπεια, την Ελευθερία, την Ισότητα, την
Αλληλεγγύη και τη Δικαιοσύνη, αξίες που πρέπει να διέπουν τους ευρωπαίους πολίτες.
Σύμφωνα με τον (Huckle, 2006b), η ισχυρή δημοκρατία επιτρέπει στους πολίτες να
ασκήσουν την ηθική και την κοινωνική ευθύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ο τρόπος
να μεταφράσεις την ηθική σε πολιτική.
3.2.2 Καλλιέργεια Δεξιοτήτων μέσω των ΠΕΑΑ
Ο νόμος 1566 του 1985 που αφορά στη δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο κεφάλαιο Γ, άρθρο 5 για τον σκοπό των Γυμνασίων,
αναφέρει ότι «το γυμνάσιο βοηθεί τους μαθητές στ) Να συνειδητοποιούν τις δυνατότητες, τις
κλίσεις, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους,..». Ο παραπάνω νόμος, ειδικά για την
εκμάθηση επίλυσης προβλημάτων από τους μαθητές, αναφέρει ότι «το γυμνάσιο βοηθεί τους
μαθητές … β) Να συμπληρώνουν και να συνδυάζουν την κατάκτηση της γνώσης με τους
ανάλογους κοινωνικούς προβληματισμούς, ώστε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία διάφορες
καταστάσεις και να αναζητούν λύσεις των προβλημάτων της ζωής με υπευθυνότητα, μέσα σε
κλίμα δημιουργικού διαλόγου και συλλογικής προσπάθειας». Βασικός στόχος των
προγραμμάτων ΕΑΑ είναι να εκπαιδεύουν τους μαθητές στη διαδικασία της δημοκρατικής
συμμετοχής στη λήψη απόφασης. Σύμφωνα με τους (Breiting, Mayer & Mogensen, 2005), οι
μαθητές εργάζονται με όραμα και σενάρια αναζητώντας εναλλακτικούς τρόπους ανάπτυξης
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και αλλαγών για το μέλλον και θέτουν κριτήρια στις επιλογές τους. Εμπλέκονται στη
σύγκριση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεμων αποτελεσμάτων των αποφάσεων και των
εναλλακτικών επιλογών. Για να είναι επιτυχής η ΕΑΑ, πρέπει να δώσει στους ανθρώπους τις
πρακτικές εκείνες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν, μετά που θα φύγουν
από το σχολείο, να έχουν βιώσιμους οικονομικούς πόρους και να ζουν αειφορικά.
Σχετίζονται με την επικοινωνία, με τον τρόπο σκέψης, με τις συνεργασίες, την υπευθυνότητα
και την κοινωνική δράση (McKeown, 2002). Οι κυριότητες δεξιότητες που τα ΠΕΑΑ
στοχεύουν να αναπτύξουν είναι της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, της ανάπτυξης
συνεργασιών, συμπράξεων, εταιρικότητας και της κοινωνικής δράσης (UNECE, 2005, DfES,
2006).


Ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης

Η ΕΑΑ στοχεύει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και των δεξιοτήτων επίλυσης
προβλημάτων (Σκούλλος, 2007; Φλογαΐτη, 2006; Scott & Gough 2003; Sterling, 2004;
Huckle 2006d). Η Κριτική σκέψη καλλιεργείται στην ΕΑΑ ως γλώσσα της πιθανότητας και
της δυνατότητας (Breiting, Mayer & Mogensen, 2005).
Υπάρχουν πολλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της
κριτικής και της δημιουργικής σκέψης. Τα προγράμματα δημιουργικής μάθησης βοηθούν
στον χειρισμό της γνώσης σε άλλα περιβάλλοντα, σε άλλες συνθήκες μακριά από τη ρουτίνα,
το δεδομένο. Η δημιουργική μάθηση απαιτεί κριτική σκέψη και αντιληπτική ικανότητα που
προωθείται με τη δημιουργική διαθεματική διδασκαλία μέσα από τα project (Maingain &
Dufour, 2002). Στα πλαίσια της βιωματικής-επικοινωνιακής διδασκαλίας για την καλλιέργεια
της δημιουργικής σκέψης, οι μαθητές ως άτομα και ως ομάδα, προβληματίζονται, διερευνούν
τις υποθέσεις τους και καταλήγουν σε συμπεράσματα, ως αποτέλεσμα της ευρηματικής τους
ενασχόλησης (Καμαρινού, 2000). Στα πλαίσια της επικοινωνιακής σχέσης, το ζητούμενο,
πέρα από την ατομική ευχαρίστηση που ακολουθεί την ανεύρεση λύσης, ενισχύεται και από
τη χαρά της επιτυχίας, με την ομαδική δράση της σχολικής ομάδας (Χρυσαφίδης, 2006). Η
κριτική περιβαλλοντική εκπαίδευση, από την άποψη της κριτικής σκέψης σημαίνει γενίκευση
της γνώσης γύρω από σκοπούς, αιτίες και συνθήκες της ανθρώπινης δραστηριότητας, σχετικά
με τον αντίκτυπο της ανθρώπινης δραστηριότητας στα φυσικά και κοινωνικά οικοσυστήματα,
σε ότι αφορά την ανάδραση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου στα άτομα και στις ομάδες και
τη σύγκρουση σκοπών και αξιών σε ότι αφορά τη διαχείριση των φυσικών πόρων (KyburzGraber, 1999). Οι εκπαιδευόμενοι όλων των επιπέδων πρέπει να ενθαρρύνονται στην
καλλιέργεια και χρήση συστημικής, κριτικής και δημιουργικής σκέψης και αντιμετώπισης
των θεμάτων, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο πλαίσιο. Αυτά είναι προϋποθέσεις για
δράση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ( UNECE, 2005). Η κριτική σκέψη χρησιμοποιεί νόμους,
βάσεις δεδομένων και επιλύει προβλήματα. Είναι ικανότητα ανάλυσης, σύγκρισης,
ταξινόμησης πληροφοριών, αξιολόγησης..
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Συνεργασίες, Εταιρικότητα και Συμπράξεις

Η συνεργασία στην ΕΑΑ εκτός από το ότι συμβάλλει στην ενίσχυση και προαγωγή της ΕΑΑ
στις χώρες, μπορεί να βοηθήσει στην εξασφάλιση αμοιβαίας κατανόησης, την ενίσχυση
εμπιστοσύνης και την ανάπτυξη σεβασμού για τις πολιτισμικές αξίες, οικοδομώντας κατά
συνέπεια φιλικές σχέσεις μεταξύ λαών και εθνών και συμβάλλοντας στη ειρήνη και την
ευημερία (UNECE, 2005 ). Με τα ΠΕΑΑ, το σχολείο ανοίγει τις πόρτες του στους γονείς,
στην τοπική κοινωνία, στους φορείς, στους πολίτες. Αλληλεπιδρά δυναμικά με την τοπική
κοινωνία, γίνεται συμμέτοχο άρα και συνυπεύθυνο στα τοπικά ζητήματα και στις αποφάσεις
που αφορούν το μέλλον της κοινότητας, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεμένου με αυτό του
σχολείου. Τα ΠΕΑΑ εμπλέκουν ενεργά τους γονείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν ρόλους και
δράση αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο τους, την ενέργειά τους, την εμπειρία τους. Έτσι,
ενισχύεται το κοινό αίσθημα ευθύνης και προσωπικής δέσμευσης για συμμετοχή σε δράσεις
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην κοινότητα (Alexander, North & Hendren, 1995,
Russell & Barton, 2000).
Η UNESCO, στη Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την ΑΑ, θεωρεί την εταιρικότητα βασική
στρατηγική για την ανάπτυξη της Εκπαίδευσης (UNESCO, 2005). Στο πνεύμα αυτό η
εταιρικότητα στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία εκφράζεται διττά.
Αφενός ως άσκηση για να αναπτυχθεί η σχετική δεξιότητα και αφετέρου ως πραχτική
εφαρμογή, δημιουργία και δοκιμασία συμπράξεων για την προώθηση της αειφορίας
(Φλογαΐτη, 2006). Η εταιρικότητα στο χώρο της εκπαίδευσης είναι δύσκολα εφικτή. Μπορεί
να αποτελέσει εξαιρετική άσκηση δημοκρατίας που φέρνει καινοτομίες και αλλαγές,
δημιουργεί κοινά οράματα για την επίτευξη της αειφορίας τα οποία οι εταίροι αγωνίζονται να
πραγματώσουν από κοινού. Τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση πολλά ευρωπαϊκά
προγράμματα προωθούν την εταιρικότητα σχολείων στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ενοποίησης
Η σηµασία και η ιδιαιτερότητα των διακρατικών δικτύων στην προώθηση συντονισµένων και
παραγωγικών συνεργασιών στα πλαίσια της ΠΕ και της ΕΑΑ προωθείται ιδιαίτερα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των προγραμμάτων Socrates, Comenius (ΙΚΥ, 2007). Ιδιαίτερα στα
πλαίσια της Δεκαετίας του ΟΗΕ για την ΕΑΑ, η ύπαρξη και κατάλληλη λειτουργία των
δικτύων τονίζεται ως θέµα προτεραιότητας (UNECE, 2005).


Κοινωνική Δράση

Η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της κρατικής
δραστηριότητας, η οποία πολλές φορές επεμβαίνει κατασταλτικά και όχι προληπτικά.
Χρειάζεται να υπάρχει και κοινωνική κινητοποίηση, ενεργητική δηλαδή συμμετοχή των
πολιτών, σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Μη κυβερνητικές οργανώσεις, συλλογικοί
φορείς, ενώσεις πολιτών, μεμονωμένα άτομα μετατρέπονται σε μοχλούς πίεσης. Προτείνουν
και απαιτούν αποτελεσματικά μέτρα και προγράμματα, Αναζητούν τη συνεπή εφαρμογή της
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περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η δράση και η συμμετοχή έχουν εκπαιδευτική αξία και είναι
τρόποι για να γίνουν γνωστές οι πραχτικές μιας δημοκρατικής κοινωνίας. (Breiting, Mayer &
Mogensen, 2005). Η προοπτική που βασίζεται στη δράση για την κοινωνική αλλαγή
καθοδηγεί το μέλλον. Η εμπλοκή των μαθητών σε δράση έχει αντίκτυπο σε τοπικό και
παγκόσμιο επίπεδο, συνδέοντας κινδύνους και δυνατότητες εναλλακτικών επιλογών. Η
δράση και η συμμετοχή έχουν εκπαιδευτική αξία και είναι τρόποι για να γίνουν γνωστές οι
πρακτικές μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Η διδασκαλία εστιάζει σε αυθεντικές στρατηγικές
δράσης, σε δυνατότητες δράσης και στην εμπειρία από πραγματικές δράσεις.
Οι πολίτες μπορούν να αναλάβουν ποικίλους ρόλους στην κοινότητα. Μπορούν να
λειτουργούν ως ευαισθητοποιημένοι πολίτες στην καθημερινή τους συμπεριφορά, ως
ευαισθητοποιημένοι επαγγελματίες και εργαζόμενοι στην επαγγελματική τους ζωή, ως φορείς
διαχείρισης, ανάπτυξης, αναβάθμισης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Στην Παγκόσμια
Διάσκεψη της Ινδίας το 2007 (ICEE, 2007) αναφέρθηκε η φράση του Μαχάτμα Γκάντι
«Αφήστε τη ζωή μου να γίνει το μήνυμά μου». Η φράση αυτή συμπυκνώνει όλο το νόημα που
αποδίδεται στην έννοια του πολίτη που μαθαίνει ενεργά όπως αυτή καλλιεργείται μέσα από
τα προγράμματα της ΕΑΑ. Οι μορφές κοινωνικής δράσης καθορίζονται από το κοινωνικό,
πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό πλαίσιο της κάθε περιοχής. Ως δράσεις και παρεμβάσεις
εννοούνται οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η ομάδα στο πλαίσιο του προγράμματος ή με
την ολοκλήρωσή του και οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην κοινωνία
(Uzell, Rutland, & Whistance, 1995). Η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δράσεων στα πλαίσια
της κοινότητας βοηθά τα μέλη μιας κοινότητας να αναζητήσουν καλύτερες, βιώσιμες και
εναλλακτικές λύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους, καλλιεργεί στους
μαθητές την ιδιότητα του ενεργού πολίτη (Deri, 2005). Η κοινωνική δράση από μαθητικές
ομάδες δεν

θα πρέπει να είναι τυχαία ή πρόχειρη ή αποτέλεσμα ενθουσιασμού ή της

παρότρυνσης του εκπαιδευτικού αλλά να επιλέγεται με συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θα
καθορίζονται από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του προγράμματος (Γεωργόπουλος
& Τσαλίκη, 2002). Η κοινωνική δράση που τελικά θα επιλεγεί πρέπει να είναι συμβατή με το
κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της κοινότητας για να έχει αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας.
Στην ΕΑΑ έχει επικρατήσει η φράση «Σκέφτομαι παγκόσμια, δρω τοπικά» “Think Global, Act
Local” η οποία συμπυκνώνει τη σημασία του περιβαλλοντικά εγγράμματου, ενεργού πολίτη
που αναπτύσσει κοινωνική δράση και κάνει κοινωνικές παρεμβάσεις.
3.3 Μεθοδολογίες των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Λόγω της απαιτητικής φύσης των ΠΕΑΑ, αρκετές δεξιότητες πρέπει να αναπτυχθούν στην
παιδαγωγική και στη διαχείριση των προγραμμάτων, ώστε αυτά να εφαρμοσθούν
αποτελεσματικά (Huckle, 2006c). Προκειμένου να εφαρμοστούν τα ΠΕΑΑ επιτυχώς, οι
εκπαιδευτές είναι ανάγκη να εκπαιδευτούν σε νέες δεξιότητες διαχείρισης και επικοινωνίας.
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Η παιδαγωγική γνώση είναι σημαντικότερη από τις δεξιότητες της διοικητικής αλλαγής, της
επικοινωνίας και του μάρκετινγκ. Η αιτιολόγηση βρίσκεται στο ότι τα περισσότερα
προγράμματα

απαιτούν

τη

συμμετοχή

ποικίλων

ομάδων-στόχων

με

διαφορετικά

ενδιαφέροντα. Η μάθηση μέσα από την πράξη κρίνεται ως αποτελεσματικός τρόπος
προκειμένου να αποκτηθούν οι απαραίτητες δεξιότητες για την εφαρμογή της ΕΑΑ.
Προκειμένου η ΕΑΑ να είναι αποτελεσματική πρέπει να προσεγγίζεται με δύο τρόπους, με
την ενσωμάτωση των θεμάτων της ΕΑΑ σε όλο το φάσμα των σχετικών πεδίων,
προγραμμάτων και μαθημάτων και με παροχή οργανωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και πρωτοβουλιών επί ειδικών αντικειμένων (UNECE, 2005). Πρέπει να χρησιμοποιεί ευρύ
φάσμα εκπαιδευτικών μεθόδων, συμμετοχικών και προσανατολισμένων στις διαδικασίες και
στην ανεύρεση λύσεων, ειδικά προσαρμοσμένων στους εκπαιδευόμενους. Πέρα από τις
παραδοσιακές μεθόδους, αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και συζητήσεις,
εννοιολογική χαρτογράφηση, φιλοσοφική αναζήτηση, διευκρίνηση αξιών, προσομοιώσεις,
«σενάρια», χρήση μοντέλων, παιχνίδια ρόλων, εκπαιδευτικά παιχνίδια, τεχνολογία
πληροφορίας και επικοινωνιών, έρευνες, μελέτη περιπτώσεων, επισκέψεις και μάθηση στο
πεδίο, σχέδια εργασίας (project), που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι, μελέτη καλών
πρακτικών, αξιοποίηση εμπειριών από τον εργασιακό χώρο και επίλυση προβλήματος. Να
υποστηρίζεται από σχετικό εποπτικό υλικό όπως μεθοδολογικές, παιδαγωγικές και διδακτικές
εκδόσεις, εγχειρίδια, εποπτικά βοηθήματα και εργαλεία, μελέτες περιπτώσεων και καλών
πρακτικών, ηλεκτρονικές και άλλες οπτικοακουστικές πηγές. Ο μαθητής που συμμετέχει σε
ένα ΠΕΑΑ μαθαίνει με τους δικούς του ρυθμούς και αποκτά γνώσεις από μόνος του ή
υλοποιεί ομαδικά τις δραστηριότητες και δράσεις του προγράμματος. Η αυτοεκπαίδευση
προωθείται από τη συστημική εκπαίδευση.
Για την επίτευξη της «οικολογικοποίησης» του σχολείου, που επιχειρείται μέσα από τα
ΠΕΑΑ, απαιτούνται διδακτικές προσεγγίσεις, μέθοδοι και τεχνικές προσανατολισμένες στη
δράση και στη διαδραστική επικοινωνία, όπως είναι η ανοικτή μάθηση και η διδασκαλία
μέσω project (Rauch, 2000). Σ΄ αυτού του τύπου τις μαθησιακές διαδικασίες, οι μαθητές
μετέχουν σε μια ενεργητική μάθηση, με παραγωγή τοπικής γνώσης, αναπτύσσουν
πρωτοβουλίες και αναλαμβάνουν ευθύνες για τη διαμόρφωση διαφόρων καταστάσεων και
διαδικασιών. H μάθηση γίνεται απρόβλεπτη διαδικασία η οποία συνεπάγεται την
αποσαφήνιση του τι είναι σημαντικό και πως αυτό μπορεί να συνδεθεί με την προϋπάρχουσα
γνώση (Kyburz-Graber, 1999).
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3.3.1 Διδακτικές Προσεγγίσεις
Η διαθεματική προσέγγιση καταργεί τα σύνορα των μαθημάτων ως αυτοτελών διδακτικών
αντικειμένων, εξετάζει τα φαινόμενα ολόπλευρα, διευκολύνει τη μάθηση και συντελεί στην
ποιοτική αναβάθμισή της, αφού οι διαδικασίες της γενίκευσης, της αφαίρεσης και της
σύνθεσης που συνεπάγονται από αυτή, οδηγούν σε γνώση ανωτέρου επιπέδου (Μaingain &
Dufour, 2002). Ταυτόχρονα βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν την ικανότητα να
αντιληφθούν νέες σχέσεις και να δημιουργήσουν νέα μοντέλα, συστήματα και δομές.
Μεθοδολογικά, η διαθεματική προσέγγιση προάγει την αυτενεργό μάθηση του μαθητή,
αξιοποιεί την εποπτεία και συνάδει με τις σύγχρονες μεθόδους της Διδακτικής που θέλουν το
μαθητή να δραστηριοποιείται, να παρατηρεί, να ταξινομεί, να κάνει συσχετίσεις (ΕΜΠ,
2007). Τα προβλήματα του περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά σύνθετα, το φυσικό περιβάλλον
αλληλεπιδρά με το κοινωνικό, και για τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων, απαιτείται
διαθεματική προσέγγιση, ανάπτυξη δηλαδή πραχτικών παράθεσης των επιστημών, μέσω
εστίασης σε ένα θέμα, ένα αντικείμενο, μια προβληματική κατάσταση (Ζαχαρίου 2006).
Με τη διεπιστημονική προσέγγιση, τα θέματα προσεγγίζονται και εξετάζονται από τη σκοπιά
πολλών παραμέτρων των επιστημών που έχουν σχέση με το πρόβλημα (ΕΜΠ, 2007). Η
δειπιστημονικότητα αφορά στη μεταφορά από το ένα γνωστικό πεδίο στο άλλο εννοιών,
θεωρητικών μοντέλων, μεθόδων, οργάνων ανάλυσης, γνωσιακών σχημάτων, τεχνικών,
εργαλείων, δεξιοτήτων (Μaingain & Dufour B, 2002). Είναι εξαιρετικά περίπλοκη
διαδικασία καθώς παρουσιάζει υψηλό βαθμό γνωσιακών απαιτήσεων για τους μαθητές.
Ο Huckle (2006b) χαρακτηρίζει την ΕΑΑ διεπιστημονική και ολιστικική επειδή η εκμάθησή
της ενσωματώνεται σε ολόκληρο το ΑΠΣ και όχι σε χωριστό μάθημα.
Σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Διεθνούς Διάσκεψης της Θεσσαλονίκης (UNESCO, 1997), η
ενασχόληση με την αειφορία απαιτεί μία ολιστική, διεπιστημονική προσέγγιση η οποία
οδηγεί σε σύγκλιση διαφορετικούς γνωστικούς χώρους και θεσμούς χωρίς αυτοί να χάσουν
την χαρακτηριστική τους ταυτότητα.
Η διεπιστημονικότητα βρίσκει την εφαρμογή της σε κύκλους μαθημάτων τα οποία για
λόγους διδακτικών, παιδαγωγικών και επιστημολογικών σκοπιμοτήτων περιλαμβάνουν
αρμονικά συνδυασμένα δυο και διαφορετικά ή και περισσότερα γνωστικά πεδία (π.χ. Φυσική,
Χημεία, Βιολογία). Αυτό σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαίο στην ανάπτυξη του θέματος
του προγράμματος ΠΕ.
Ολιστική προσέγγιση ενός περιβαλλοντικού ζητήματος σημαίνει την αναγνώριση ότι τα
περισσότερα από τα σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα όπως, για παράδειγμα, οι κλιματικές
αλλαγές, και η απώλεια της βιοποικιλότητας, είναι πολύπλοκα και πολυπαραμετρικά . H
ολιστικότητα βοηθάει να βλέπουμε τα πράγματα σφαιρικά και όπως έχει τονιστεί στη χάρτα
του Βελιγραδίου (1975), να θεωρούμε το περιβάλλον στην ολότητά του. Η σύγχρονη τάση
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της ΠΕ χαρακτηρίζεται από μία ολιστική προσέγγιση, τόσο στην οργάνωση όσο και στην
υλοποίηση ενός προγράμματος ΠΕ. Έτσι, επιδιώκεται η ολιστική προσέγγιση του κόσμου, η
αναζήτηση των οικολογικών, των κοινωνικών, των πολιτισμικών, των πολιτικών και των
οικονομικών του πτυχών.
Η συστημική μεθοδολογία αποτελεί βασικό αναπροσανατολισμό της επιστημονικής σκέψης
που συντελείται τις τελευταίες δεκαετίες. Όπως υποδηλώνει και η ονομασία της, η συστημική
μεθοδολογία τονίζει ότι το αντικείμενο μελέτης πρέπει να υποβάλλεται στην επιστημονική
έρευνα πάντοτε ως ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο (Δεκλερής, 1986 στο ΕΜΠ, 2007). Η
συστημική προσέγγιση συνίσταται στην κατασκευή ενός σχηματικού μοντέλου που
αναπαριστά ένα σύστημα όπως για παράδειγμα μια περίπλοκη περιβαλλοντική κατάσταση
και περιγράφει τη δομή και τις λειτουργίες του. Περιλαμβάνει τα στοιχεία του συστήματος,
τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσά τους, τις ενδεχόμενες παρεμβάσεις, τη ροή ύλης,
ενέργειας και πληροφορίας (Ράγκου, 2000). Σύμφωνα με την ίδια, η συστημική προσέγγιση
ως μεθοδολογία στην ΠΕ ευνοεί τη διαμόρφωση ενός ολιστικού και συνθετικού τρόπου
σκέψης διότι το περιβάλλον διαβάζεται όχι μόνο ως σύνολο παραγόντων αλλά και ως σχέσεις
και αλληλεπιδράσεις αυτών των παραγόντων. Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα όχι μόνο απλής
ανάγνωσης της πραγματικότητας αλλά ερμηνείας της συμβάλλοντας στην κατανόηση της
αιτιότητας και της πολυπλοκότητας των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Συμβάλλει στην
επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων μιας και, μέσα από τις σχηματικές αναπαραστάσεις, την
έρευνα και τη μοντελοποίηση, αποκαλύπτει τις ιδέες των μαθητών, την προϋπάρχουσα γνώση
και τις παρανοήσεις, τις στάσεις και τις αξίες των μαθητών.
Σ΄ αυτήν την παράγραφο, παρατίθενται ορισμένες απόψεις του Huckle (2006d) για την
Κριτική Παιδαγωγική. Στην Κριτική Παιδαγωγική, η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ως πράξη.
Όλες οι γνώσεις ξεκινούν από τη δραστηριότητα στον υλικό κόσμο και επιστρέφουν εκεί
διαλεκτικά. Η θεωρία είναι ένας οδηγός στην πρακτική, και η πρακτική μια δοκιμή της
θεωρίας. Η κριτική παιδαγωγική υποστηρίζει ότι η γνώση και η αλήθεια δεν πρέπει να είναι
προϊόντα που διαβιβάζονται στους σπουδαστές, αλλά πρακτικές ερωτήσεις που εξετάζονται
καθώς οι σπουδαστές και οι δάσκαλοι δημιουργούν και αναδημιουργούν τη γνώση, με την
σκέψη και την ενέργεια στα σημαντικά γεγονότα και τα ζητήματα που έχουν επιπτώσεις στην
καθημερινή τους ζωή.
Στην Κριτική Παιδαγωγική, οι σπουδαστές αντιμετωπίζονται ως ερευνητές. Οι μαθητές είναι
ενεργοί στη διαδικασία εκμάθησης. Η περισσότερη μάθηση είναι εμπειρική. Οι μαθητές
διδάσκονται να σκέφτονται κριτικά, δεδομένου ότι ερευνούν ζητήματα σχετικά με το παρόν
και το μέλλον στη ζωή τους. Αναπτύσσουν μια κριτική θεώρηση της ιστορίας και του
μέλλοντος. Μαθαίνουν για τις υπάρχουσες κοινωνικές και πολιτιστικές δομές, τις διαδικασίες,
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και τις δημοκρατικές εναλλακτικές λύσεις. Αναπτύσσουν τη γνώση, τις δεξιότητες και τις
αξίες που απαιτούνται από ενεργούς και κριτικούς πολίτες .
Στην Κριτική Παιδαγωγική, οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως βοηθοί. Οι δάσκαλοι ερευνούν
από κοινού με τους μαθητές τους τις δομές και τις διαδικασίες που αποτρέπουν ή
ενθαρρύνουν την κοινωνική δικαιοσύνη και την αειφορία. Μοιράζονται τους στόχους και τη
θεωρία τους με τους μαθητές τους. Οργανώνουν τις δημοκρατικές, άτυπες αλλά όμως
διανοητικώς πειθαρχημένες τάξεις. Οι εκπαιδευτικοί εγκαταλείπουν την εξουσία τους ως
προμηθευτές αλήθειας και υιοθετούν την στάση των βοηθών. Ενθαρρύνουν τους σπουδαστές
να δουν τους εαυτούς τους όχι ως καταναλωτές αλλά ως παραγωγούς της γνώσης.
Η αγωγή στο πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής αποκτά πολιτική σημασία, είναι μια πράξη
κοινωνικοποίησης και καλλιέργειας ήθους που έχει νόημα όταν το άτομο στοχάζεται και δρα
(Κωστούλα-Μακράκη, 2008). Η αποτελεσματικότητα στη δράση αποκτά μια κριτική και
αναστοχαστική αίσθηση όταν ο στοχαζόμενος είναι φορέας αμφισβήτησης απέναντι σε
καθαρά παραδοσιακές αρχές εξουσίας (Canivez, 2000)
3.3.2 Εκπαιδευτικές Στρατηγικές
Η εκπαίδευση σε ομάδες δίνει την ευκαιρία σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους για
ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και ανάπτυξη της μεταξύ τους επικοινωνίας, ενίσχυση της
συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και στην εποικοδομητική κριτική, αμφισβήτηση των
υπαρχόντων ρόλων και δημιουργία νέων, αμφισβήτηση του παραδοσιακού ρόλου του
εκπαιδευτή. Θεμελιώνουν τη βιωματική μάθηση στην ενίσχυση της έκφρασης των
διαφορετικών απόψεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για συζήτηση και διαπραγμάτευση,
στην ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν (Rogers, 1996).
Οι ομάδες προωθούν την αυτοκατανόηση μέσα από την αλληλοϋποστήριξη και την αμοιβαία
ανατροφοδότηση, δημιουργούν την εμπειρική βάση για μάθηση, ενθαρρύνουν την
αλληλεπίδραση, την εμπιστοσύνη και την αποφασιστικότητα και τελικά βοηθούν να
επιτευχθεί η αρχή του μαθαίνω πώς να μαθαίνω (Tennant, 1997). Τα μέλη των ομάδων
κατανοούν ότι τα προβλήματά τους και αντιλαμβάνονται πως η συμπεριφορά τους έχει
κοινωνικές προεκτάσεις. Στις ομάδες, η προσφορά και αποδοχή βοήθειας, το μοίρασμα των
ιδεών μεταξύ συμμαθητών επιτρέπουν την επίλυση προβλημάτων που δε θα ήταν εφικτή σε
ατομικό επίπεδο, ενώ δίνουν και τη δυνατότητα παραγωγής της νέας γνώσης (Webb, Troper J.
& Fall R, 1995). Από μόνοι τους οι μαθητές, οργανώνονται σταδιακά σε υποομάδες και
μοιράζονται τις δραστηριότητες και τα καθήκοντα στην πορεία των συναντήσεών τους.
Η Gough A. (2005) σε μια έρευνα σε έξι σχολεία της Αυστραλίας που προσάρμοσαν τη
λειτουργία τους στις ανάγκες της ΕΑΑ, παρατήρησε απόλαυση της ομαδικής εργασίας,
υψηλού επιπέδου προσωπική επικοινωνία και κοινωνική ικανότητα στους μαθητές στο να
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εργαστούν σε ομάδες με μείωση των απουσιών, βελτίωση της συμπεριφοράς, εξαφάνιση των
βανδαλισμών και των ζημιών στους κήπους.
3.3.3 Εκπαιδευτικές Μέθοδοι
Η προσφιλέστερη μέθοδος εργασίας στα προγράμματα ΠΕ στην Ελλάδα είναι η μέθοδος του
ερευνητικού δοκιμίου ή μέθοδος project (Δρακωνάκη, 2006; Ρούσου, 2007; Αναστασάτος,
2006). Οι βασικές αρχές σχεδιασμού ενός Project (Frey, 2005) συνοψίζονται στη θεματική
διδασκαλία και στην αναφορά στην καθημερινή ζωή, στη σύνδεση του σχολείου και της
κοινωνίας, στη συνεργατικότητα, στην ενεργοποίηση των μαθητών, στην προαγωγή της
δημιουργικής και κριτικής σκέψης. Στα αναπτυσσόμενα projects στην ΕΑΑ δίνεται έμφαση
στις προτεινόμενες λύσεις και στις προβλεπόμενες συνέπειες (περιβαλλοντικές, πολιτικές,
κοινωνικές, οικονομικές, αισθητικές, στον πολιτισμό). Η μέθοδος αυτή έχει αφετηρία
κάποιους πραχτικούς προβληματισμούς μεμονωμένων ατόμων ή του συνόλου της διδακτικής
ομάδας. Ο σχεδιασμός του προγράμματος γίνεται με ευθύνη της ομάδας, όλα τα μέλη της
οποίας συμμετέχουν ενεργά στην ολοκλήρωση κάποιου έργου που οδηγεί στη λύση ενός
προβλήματος (Χρυσαφίδης, 2006).
Η διδακτική έρευνα βασίζεται σε δύο άξονες. Αφενός στη διαδικασία εκμάθησης της
συστημικής μεθόδου και των εργαλείων της μοντελοποίησης, προσομοίωσης και αφετέρου
στη διερεύνηση των προτέρων ιδεών ή αντιλήψεων των μαθητών σχετικά με περιβαλλοντικές
έννοιες και την αξιολόγηση των αλλαγών των προτέρων αντιλήψεων που μπορούν να
αποδοθούν στην εφαρμογή της συστημικής πραχτικής (Ράγκου, 2004). Περιλαμβάνει
συλλογή και ερμηνεία δεδομένων, θεώρηση των πραγμάτων από διαφορετικές οπτικές,
εξαγωγή και παρουσίαση συμπερασμάτων. Η εφαρμογή της Διδακτικής Έρευνας στα ΣΠΠΕ
ικανοποιεί περισσότερο τις απαιτήσεις της ΕΑΑ και μπορεί να συνδυαστεί άνετα με την
Κριτική Παιδαγωγική στα ΠΕΑΑ (Huckle, 2006d). Ο ίδιος προτείνει τα παρακάτω βήματα
στη διδακτική έρευνα μέσα στην τάξη: τοποθέτηση της έρευνας στο πλαίσιο του θέματος,
απόφαση για τις κατευθύνσεις της έρευνας, ανακάλυψη ή συλλογή των στοιχείων,
ταξινόμηση και επεξεργασία δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων, εξέταση της κοινωνικής
δράσης, αυτοαξιολόγηση-μεταγνώση.
Ο εκπαιδευτικός σκοπός των ΣΠΠΕ που ασχολούνται με την επίλυση περιβαλλοντικού
προβλήματος είναι η ανάδειξη αξιών, η δημιουργία νέων προτύπων στάσεων και
συμπεριφορών με προσανατολισμό στην αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος. Οι
εκπαιδευτικοί πρέπει να εξοπλιστούν κατάλληλα για να βοηθήσουν τους μαθητές τους να
αντιλαμβάνονται και να προσδιορίζουν την περιπλοκότητα των περιβαλλοντικών ζητημάτων.
Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές χρειάζεται να αποκτήσουν δεξιότητες να αναλύουν τα
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ζητήματα, τις προτεινόμενες λύσεις, και τις συγκρούσεις που προκύπτουν, να
αντιλαμβάνονται τις αξίες που κρύβονται πίσω από τα ζητήματα (McKeown,2002).
Η εφαρμογή της μεθόδου της επίλυσης ενός περιβαλλοντικού προβλήματος σε ένα ΣΠΠΕ,
ακολουθεί σε γενικές γραμμές τα παρακάτω μεθοδολογικά στάδια (ΠΙ, 2006). Η ΠΟ
χωρίζεται σε μικρές ομάδες που αναλαμβάνουν τη διεπιστημονική (διαθεματική,
πολυθεματική, υπερθεματική) προσέγγιση του περιβαλλοντικού προβλήματος αλλά και
παρεμβατικές δράσεις. Γίνεται η διαπίστωση και η αρχική κατανόηση του περιβαλλοντικού
προβλήματος, το οποίο μπορεί να είναι τοπικό, εθνικό ή παγκόσμιο. Συνήθως επιλέγεται
τοπικού ενδιαφέροντος θέμα, στο οποίο προσδίδεται εθνική και παγκόσμια διάσταση. Η
εστίαση του προγράμματος σε τοπικό περιβαλλοντικό πρόβλημα ή ζήτημα παρέχει τη
δυνατότητα της άμεσης βίωσης του προβλήματος και συμβάλλει σημαντικά στην άμεση
εμπλοκή των μαθητών, δηλαδή στη λειτουργία του συνειδητοποιημένου πολίτη που μπορεί
να ενεργοποιηθεί. Ακολουθεί συλλογή πληροφοριών, ερμηνεία του προβλήματος και
ανάλυση των συνιστωσών του. Προτείνονται λύσεις και εναλλακτικές επιλογές, που μετά από
συζητήσεις, επιλέγονται ποιες τελικά θα γίνουν δεκτές σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας.
Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών (λύσεων) βοηθά σημαντικά διότι μπορεί να καταρτιστεί
πίνακας με τις λύσεις που προτείνονται και οι οποίες συζητούνται στη συνέχεια μέχρι να
επιλεγεί η επικρατέστερη. Ακολουθεί Συγκρότηση σχεδίου δράσης, η υλοποίηση της δράσης,
η αξιολόγηση και η επανατροφοδότηση της διαδικασίας.
Οι Breiting, Mayer & Mogensen (2005) γράφουν για την καλλιέργεια της δεξιότητας της
επίλυσης προβλήματος σε συνδυασμό με την πρόταση εναλλακτικών λύσεων, ότι οι μαθητές
εργάζονται στο να δομήσουν τις αντιλήψεις τους για το πρόβλημα, διερευνώντας
διαφορετικές πτυχές και πλευρές θεώρησής του, πριν προσπαθήσουν να βρουν λύση.
Αντιμετωπίζουν την πολυδιάστατη φύση των ζητημάτων, αντιλαμβάνονται την πιθανότητα
και δυνατότητα των λύσεων, προτείνουν βιώσιμες λύσεις.
Η επίλυση προβλήματος δομεί και στερεώνει σταδιακά την αυτοπεποίθηση για επίτευξη των
στόχων, καλλιεργεί την εμπειρική γνώση, δεξιότητες και αξίες, αναπτύσσει τη
συνεργατικότητα και δράσεις για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος. Η επίλυση
προβλήματος συνδέεται άμεσα με τη λήψη απόφασης, εκεί όπου σημαντικό ρόλο παίζει η
συνειδητότητα στην εμπλοκή στη διαδικασία της λήψης της απόφασης.
3.3.4 Εκπαιδευτικές Τεχνικές
Η ΠΕ και η ΕΑΑ, είναι μορφές εκπαίδευσης που εξ’ ορισμού εκτείνονται εκτός των
συμβατικών μεθοδολογιών και τεχνικών διδασκαλίας. Δε νοείται η διδακτική των
αντικειμένων τους με την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική πρακτική που ακολουθείται σε
πολύ μεγάλο βαθμό στα υπόλοιπα επιστημονικά πεδία του ΑΠΣ. Η ενασχόληση των μαθητών
με την ΠΕ γίνεται μέσα σ’ ένα πλαίσιο διαλόγου, έντονης μαθητικής συμμετοχής στην όλη
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πορεία των προγραμμάτων και συνδιαμόρφωσης τόσο της διαδικασίας, των μέσων
διδασκαλίας, όσο και των στόχων του προγράμματος αυτού καθ’ εαυτού (Βατρικάς & Τόγια
Α, 2007).
Σύμφωνα με τη Στρατηγική της UNECE (2005) για την ΕΑΑ, η ΕΑΑ πρέπει να χρησιμοποιεί
ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών μεθόδων, συμμετοχικών και προσανατολισμένων στις
διαδικασίες για την ανεύρεση λύσεων, ειδικά προσαρμοσμένων στους εκπαιδευόμενους.
Αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν, πέρα από τις παραδοσιακές, και συζητήσεις, εννοιολογική
χαρτογράφηση, φιλοσοφική αναζήτηση, διευκρίνηση αξιών, προσομοιώσεις, σενάρια, χρήση
μοντέλων, παιχνίδια ρόλων, εκπαιδευτικά παιχνίδια, τεχνολογία πληροφορίας και
επικοινωνιών, έρευνες,

μελέτη περιπτώσεων, επισκέψεις και μάθηση στο πεδίο, σχέδια

εργασίας (project), που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι, μελέτη καλών πρακτικών,
αξιοποίηση εμπειριών από τον εργασιακό χώρο και επίλυση προβλήματος.
Η ΠΕ στο σχολείο υλοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό με παραδοσιακές μεθόδους (συζήτηση,
εικαστικά, διάλεξη), οι οποίες προωθούν κυρίως τη μονόδρομη μεταβίβαση γνώσεων
(Μπατσή, 2007). Η εκπαίδευση έτσι περιορίζεται στο επίπεδο της περιβαλλοντικής γνώσης,
δηλαδή στην εκπαίδευση γύρω από το περιβάλλον. Σπανίζουν εκείνες οι περιβαλλοντικές
μέθοδοι οι οποίες δίνουν την ευκαιρία στο μαθητή να εργαστεί αυτόνομα και να αναπτύξει
ατομική δράση μέσα στο περιβάλλον και για το περιβάλλον, ώστε να συμμετέχει ενεργά στη
διαδικασία παραγωγής της γνώσης.
3.3.5 Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση στην ΠΕ και στην ΕΑΑ είναι μια δύσκολη διαδικασία η οποία αποτελεί
συνευθύνη όλων των συντελεστών του προγράμματος. Εμπλέκει αυστηρές διαδικασίες που
αφορούν τη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών και την επεξεργασία τους ώστε να
ληφθούν κατάλληλες αποφάσεις. Προϋποθέτει τη δημιουργία και εφαρμογή κριτηρίων
ελέγχου, ώστε να εξαχθούν αξιόπιστα αποτελέσματα (Ζυγούρη, 2005; Δημητρόπουλος, 1998).
Η αξιολόγηση παρέχει στοιχεία για την οργάνωση του προγράμματος, για την ποιότητα του
σχεδιασμού του, για τη σύνδεση των δραστηριοτήτων με τους επιδιωκόμενους στόχους, για
τις ενδιάμεσες αλλαγές μετά από τον αρχικό σχεδιασμό, για την καταλληλότητα των
εκπαιδευτικών μεθόδων και υλικών (Ζυγούρη, 2005).
Σύμφωνα με τους Mogensen & Mayer (2005), η αξιολόγηση των προγραμμάτων ΕΑΑ και
των σχολείων που τα εφαρμόζουν μπορεί να είναι, εκτός από αυτοαξιολόγηση, και
εξωτερική, με βάση προκαθορισμένους δείκτες αξιολόγησης (ISO, EMAS) για ποιοτικό
έλεγχο, η οποία στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Τα
ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης της παρεχόμενης ΕΑΑ αφορούν στην ποιότητα της
διδασκαλίας και της μάθησης, στην πολιτική και οργάνωση του σχολείου και στις εξωτερικές
σχέσεις του σχολείου (Breiting, Mayer & Mogensen, 2005). Η αξιολόγηση της ποιότητας της
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διδασκαλίας και της μάθησης εστιάζει στη διδακτική διαδικασία, στα ορατά αποτελέσματα
στο σχολείο και στην τοπική κοινωνία, στις προοπτικές για το μέλλον, στην κουλτούρα της
πολυπλοκότητας , στην κριτική σκέψη και στη γλώσσα της δυνατότητας και πιθανότητας,
στην αποσαφήνιση αξιών, στην προοπτική που βασίζεται στη δράση, στη συμμετοχή. Η
αξιολόγηση της πολιτικής και οργάνωσης του σχολείου εστιάζει στο σχεδιασμό, στο σχολικό
κλίμα, στη σχολική διοίκηση, στην αξιολόγηση πρωτοβουλιών ΑΑ σε σχολικό επίπεδο. Η
εξωτερικές σχέσεις του σχολείου αξιολογούνται στη βάση της δικτύωσης και εταιρικότητας
που αυτό αναπτύσσει και της συνεργασίας με την κοινότητα.
Στην Ελλάδα, η αξιολόγηση των ΣΠΠΕ είναι πολύ περιορισμένη και όταν αυτή γίνεται, είναι
εσωτερική, από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του προγράμματος. Επειδή η αξιολόγηση των
ΣΠΠΕ παραμελείται συχνά, δεδομένου ότι προτείνεται και δεν επιβάλλεται, δεν υπάρχουν
στοιχεία για την αποτελεσματικότητά τους (Ζυγούρη, 2005; Ράπτης, 2000; Μαυρικάκη,
2001). Η έλλειψη της αξιολόγησης από τη σχετική βιβλιογραφία αποδίδεται από το Ράπτη
(2000) στη βεβαρημένη εικόνα της αξιολόγησης στην παιδαγωγική επιστήμη της χώρας μας
επειδή η επιρροή της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης συνέδεσε, στη συνείδηση πολλών
εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση με την ταξική επιλογή που πολλοί ισχυρίζονται ότι
πραγματώνεται μέσω του σχολικού συστήματος. Άλλες αιτίες έλλειψης της αξιολόγησης από
τη σχετική βιβλιογραφία στην Ελλάδα, κατά τον ίδιο συγγραφέα, είναι ο μικρός ρόλος που
παίζει η αξιολόγηση στην οικονομία ελέγχου του εκπαιδευτικού συστήματος και η απουσία
παραγωγής εργαλείων αξιολόγησης.
Στα ΠΕΑΑ, όπως και στα ΣΠΠΕ, μπορεί να αξιολογηθεί μεγάλος αριθμός συντελεστών και
παραγόντων. Χρειάζεται να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα, ο βαθμός επίτευξης των στόχων,
τα λάθη, οι παραλήψεις, οι αδυναμίες, η συμπεριφορά, η επίδοση των ομάδων, οι προτάσεις
βελτίωσης. Αντικείμενα αξιολόγησης μπορούν να αποτελέσουν (UNECE, 2005; Macgillivray
& Zadek, 1995; Δημητρίου Α., 2007) ο βαθμός ανταπόκρισης στους στόχους του
προγραμματισμού, ο βαθμός ανταπόκρισης του θέματος στα ενδιαφέροντα των μαθητών και
η αξιοποίηση μέσα από τη διαθεματική εφαρμογή των μαθητικών ενδιαφερόντων των
μαθητών, η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος, η συλλογικότητα (βαθμός εμπλοκής των
μαθητών σε όλες τις φάσεις εξέτασης του θέματος και βαθμός συνεργασίας), η
διεπιστημονικότητα (βαθμός εμπλοκής των διαφόρων μαθημάτων, συνοχή του σχεδίου
εργασίας και βαθμός ουσιαστικής αξιοποίησης των μαθημάτων για διερεύνηση του
προβλήματος, ο βαθμός εμπλοκής φορέων, ομάδων και οργανισμών και δυνατότητα
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του θέματος στα προβλήματα και ενδιαφέροντα της τοπικής
κοινότητας, οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ των ατόμων που συνεργάστηκαν.
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3.4 Η Σημασία των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη
Σχολική Ανάπτυξη
Τα οφέλη από τα ΠΕΑΑ είναι σημαντικά για τους μαθητές, το φυσικό και κοινωνικό
περιβάλλον

του

σχολείου.

Οι

κύριες

αλλαγές

που

επιτυγχάνονται

κατά

την

«οικολογικοποίηση» του σχολείου αφορούν στην αλλαγή στην εκπαιδευτική διαδικασία, στη
θέση και στο ρόλο του σχολείου στο περιβάλλον του, στην ατομική και κοινωνική
συμπεριφορά των μαθητών, στη συμπεριφορά τους απέναντι στη φύση (Posch, 1999). Σε ότι
αφορά στη μάθηση, οι μαθητές εμπλέκονται στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων,
καλλιεργούν αξίες, αναπτύσσουν δεξιότητες, αποκτούν θετική στάση απέναντι στη μόρφωση.
Καλλιεργούν υψηλού επιπέδου επικοινωνία και αποκτούν ικανότητα εργασίας σε ομάδες,
αποκτούν εμπειρία στην καινοτομία, στη δημιουργικότητα, στην επίλυση προβλήματος, στις
τεχνολογικές και πολιτισμικές αλλαγές (Gough, 2005). Έτσι επιτυγχάνεται μετάβαση από
αυστηρά καθορισμένους και δομημένους στόχους, που καθορίζονται μέσα από το ΑΠΣ, στην
επικέντρωση της προσοχής σε πολύπλοκες μη καθορισμένες καταστάσεις της πραγματικής
ζωής. Επιτυγχάνεται μετάβαση από τα αυστηρά καθορισμένα θεματικά πεδία και γνωστικές
περιοχές του ΑΠΣ σε ένα διεπιστημονικό τρόπο διερεύνησης ζητημάτων με αντικατάσταση
της παθητικής απόκτησης γνώσεων στην ενεργό απόκτηση και παραγωγή νέας γνώσης
(Posch, 1999). Η γνώση εκλαμβάνεται ως μια εξειδικευμένη παραγωγή που μεταδίδεται ως
θεμέλιο για ανάληψη δράσης, ως σύνθετη κοινωνική κατασκευή κριτικής αντανάκλασης σε
κοινωνικές συνήθειες οι οποίες αξιοποιούνται ως εργαλεία στην αποσαφήνιση των αξιών
(Mogensen & Mayer, 2005).
Σε ότι αφορά το περιβάλλον του σχολείου, οι αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά,
μεταφέρονται και στο σπίτι, εξαφανίζονται οι βανδαλισμοί και οι ζημιές, αυξάνεται ο
επιμορφωτικός ρόλος του σχολείου στην κοινότητα, τοπικοί φυσικοί πόροι ενσωματώνονται
στο πρόγραμμα (Gough, 2005). Η ανάληψη δράσης μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον, ως
εκπαιδευτική διαδικασία, επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ των συναισθημάτων, των αξιών και
της ορθολογικής σκέψης (Mogensen & Mayer, 2005). Το σχολείο λειτουργεί ως κοινότητα
εκπαιδευτικής έρευνας που διεγείρει την τοπική ΑΑ, ως πυρήνας της κοινωνίας, ανοιχτό στις
ανάγκες και στις προτάσεις της κοινότητας.
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ΜΕΡΟΣ Β
Η ΕΡΕΥΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
4.1. Η Προβληματική της Έρευνας
Η ΠΕ, στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υλοποιείται προαιρετικά, κυρίως μέσα
από τα ΣΠΠΕ, τα οποία είναι προγράμματα ετήσιας διάρκειας, που σχεδιάζονται και
υλοποιούνται μέσα στις σχολικές μονάδες, από κοινού από μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Διαφέρουν εντελώς από τα σχολικά μαθήματα ως προς το σχεδιασμό, τη θεματολογία, την
εκπαιδευτική μεθοδολογία, την αξιολόγηση. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν πολλές
και ποικίλες δραστηριότητες, εκτός των ωρών διδασκαλίας και πέραν του σχολικού ΑΠΣ. Αν
και τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο συζητείται η εξέλιξη της ΠΕ προς την ΕΑΑ
και στο εξωτερικό υλοποιούνται αρκετά προγράμματα ΕΑΑ, στα ελληνικά σχολεία δεν έχουν
θεσμοθετηθεί ακόμα. Ο σχεδιασμός όμως των ΣΠΠΕ κατευθύνεται από το ΥΠΕΠΘ να
γίνεται στα πλαίσια της Δεκαετίας για την ΕΑΑ των ΗΕ (ΥΠΕΠΘ Εγκύκλιος, 2007). Σε αυτό
το πλαίσιο είναι ενδιαφέρον να ελεγχθεί κατά πόσο τα ΣΠΠΕ που υλοποιούνται στα σχολεία
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι προσανατολισμένα στην κατεύθυνση της ΑΑ,
σχεδιάζονται και ικανοποιούν τις αρχές της ΕΑΑ.
Τόσο από τα σεμινάρια, συνέδρια και άρθρα

της εκπαιδευτικής κοινότητας έχει

αναγνωριστεί η σημασία του σχεδιασμού των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
σε αειφορική βάση (Λέκκας κά, 2005; Σπυροπούλου, 2005; Φλογαΐτη, 2006; ΠΕΕΚΠΕ, 2007;
Σκούλλος 2007, όσο και από τις Εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ προς τα σχολεία τα τελευταία
χρόνια (ΥΠΕΠΘ Εγκύκλιοι, 2006; 2007 ).
Οι έρευνες που αφορούν τις διαστάσεις της ανάπτυξης, της διαχείρισης και της συμμετοχής
των μαθητών στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων πληθαίνουν σημαντικά
διεθνώς τα τελευταία χρόνια. Έρευνες, όμως, που αναφέρονται στα ελληνικά δεδομένα της
εκπαίδευσης και μάλιστα αυτής της Δευτεροβάθμιας, είναι περιορισμένες, όπως κατέδειξε η
επισκόπηση της σχετικής ελληνικής βιβλιογραφίας (Παναγιωτίδου κά, 2007; Μπαζίγου, 2005;
Φύκαρης, 2004). Υπάρχει η ανάγκη διαπίστωσης του κατά πόσο η αειφορία ως έννοια και ως
πραχτική διαχέεται στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποιούνται στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η προβληματική της έρευνας στηρίζεται στους πιο κάτω άξονες:
Α. Στις διαπιστώσεις αναφορικά με την ανάγκη αναθεώρησης του πλαισίου εφαρμογής των
προγραμμάτων ΠΕ στα σχολεία, στην κατεύθυνση της ΕΑΑ
Β. Στις διαπιστώσεις για την ανάγκη ανασχεδιασμού των κατευθυντήριων αξόνων
σχεδιασμού και υλοποίησης των ΣΠΠΕ με βάση την ΕΑΑ.
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Γ. Στην ανάγκη προσανατολισμού των ίδιων των σχολικών μονάδων στην ΕΑΑ.
Δ. Στο ρόλο και στη σημασία της επίτευξης των αρχών της ΕΑΑ
Ε. Στο διάλογο που αναπτύσσεται διεθνώς αναφορικά με την ανάγκη εφαρμογής ΣΠΠΕ τα
οποία θα στηρίζονται στην εφαρμογή ολιστικών σχολικών προσεγγίσεων και θα αναπτύξουν,
πέρα από το ΑΠΣ, και την τοπική κοινότητα.
4.2. Σκοπός της Έρευνας
Ο κύριος Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που τα
τελευταία χρόνια τίθενται όλο και περισσότερα στην εκπαιδευτική κοινότητα για το κατά
πόσο τα προγράμματα ΠΕ που υλοποιούνται σήμερα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του
νομού Ηρακλείου περιλαμβάνουν στους προσανατολισμούς τους άξονες και στοιχεία της
ΕΑΑ που σχετίζονται με την ίδια την παιδαγωγική της όσο και με την εφαρμογή των αρχών
της ΕΑΑ στο σχολείο και στην ίδια την τοπική κοινότητα. Μέσα από τη συγκεκριμένη
έρευνα επιδιώκεται να εξεταστούν τα προγράμματα που εφαρμόζονται στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, στα Γυμνάσια, ως προς συγκεκριμένους άξονες της ΕΑΑ (ΑΠΣ, σχολείο,
σχολική και τοπική κοινότητα κλπ). Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας μπορούν να
αξιοποιηθούν στο ευρύτερο πλαίσιο προβληματισμών που αναπτύσσονται αναφορικά με την
αποτελεσματικότερη ανάδειξη της ΕΑΑ στη σχολική μονάδα και την εφαρμογή σε αυτήν
προγραμμάτων προσανατολισμένων στην ΕΑΑ. Μέσα από τη συγκεκριμένη εργασία
επιδιώκεται να παρουσιαστούν οι τρόποι με τους οποίους υλοποιείται η ΕΑΑ στα σχολεία της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου με στόχο να συμβάλλει στη βελτίωση και
αναβάθμιση του σχεδιασμού των προγραμμάτων προς την κατεύθυνση της ΕΑΑ από τους
αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς που εγκρίνουν την υλοποίηση των προγραμμάτων ΠΕ.
Επιδιώκεται η σκιαγράφηση της φυσιογνωμίας της ΕΑΑ στο νομό Ηρακλείου και των
διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την πραγματοποίηση των προγραμμάτων ΠΕ στα
σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να εξετασθεί το πεδίο σύγκλισής τους
με τις γενικές μεθοδολογικές αρχές που ισχύουν για το σχεδιασμό προγραμμάτων
προσανατολισμένων προς την ΕΑΑ, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί διεθνώς. Η επιχειρούμενη
ερευνητική επισκόπηση των ΣΠΠΕ στοχεύει στην αποσαφήνιση του σχεδιασμού, της
υλοποίησης και αξιολόγησής τους ώστε να παίξουν σημαντικότερο ρόλο στην Εκπαίδευση
για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των
ΣΠΠΕ σε ότι αφορά την εκπαίδευση που παρέχουν για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Επιχειρείται
να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα ΣΠΠΕ ώστε να εκπαιδεύουν τους
μαθητές στα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνουν
ικανοί στο μέλλον, ως επιστήμονες και ως πολίτες, να επιλέγουν με γνώμονα την ποιότητα
ζωής τους. Μέσα από την παρούσα εργασία επιδιώκεται να αναθεωρηθεί το πλαίσιο
οργάνωσης και εφαρμογής των προγραμμάτων ΠΕ ως βασικής κεντρικής δράσης σε επίπεδο
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εκπαίδευσης για την κινητοποίηση και πρόκληση του ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων στη
σχολική εκπαιδευτική διαδικασία για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.
4.3. Η Σημασία της Έρευνας
Η διάσταση αυτής της έρευνας είναι τοπική και περιορισμένη. Αφορά όμως, εκτός από τους
εκπαιδευτικούς που εκπονούν προγράμματα ΠΕ στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ερευνητές, ειδικούς και υπευθύνους που χαράζουν πολιτικές,
και το ευρύτερο κοινό. Η έρευνα αυτή μπορεί να λειτουργήσει πιλοτικά για την εκπόνηση
μελετών σε μεγαλύτερες περιφέρειες της χώρας, από όπου μπορούν να προκύψουν
γενικότερα συμπεράσματα, εξαιρετικά χρήσιμα, για όλους εκείνους τους εκπαιδευτικούς που
εμπλέκονται στη διαδικασία υλοποίησης ΣΠΠΕ.
Τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν ευρύτατα στη χάραξη
της ευρύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα στο ζήτημα της ΕΑΑ. Όπως για
παράδειγμα να οργανωθούν αποτελεσματικότερα τα προγράμματα εκπαίδευσης των
εκπαιδευτικών ως προς το σχεδιασμό και υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων στη
βάση των αρχών της ΕΑΑ.
Τα αποτελέσματα της έρευνας όσο και ο καθορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης των
συγκεκριμένων προγραμμάτων μπορούν να αξιοποιηθούν από τους Υπευθύνους ΠΕ στα
σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον καλύτερο σχεδιασμό και την
αποτελεσματικότερη εφαρμογή προγραμμάτων βασισμένα στην ΑΑ μέσα στις σχολικές
μονάδες.
Λαμβάνοντας υπόψη το ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια για τη δημιουργία
κριτηρίων-δεικτών ποιότητας στα υλοποιούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα., τα κριτήρια
ποιότητας της παρεχόμενης ΕΑΑ μέσω των ΣΠΠΕ που καταρτίστηκαν για τις ανάγκες της
παρούσας έρευνας, μπορούν να συνεισφέρουν στην εφαρμοσμένη έρευνα στη χώρα μας για
την αξιολόγηση και βελτίωση της ΕΑΑ. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν επίσης να
συνεκτιμηθούν από τους αρμόδιους φορείς, όπως είναι οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, τα ΚΠΕ, η Διεύθυνση Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Σπουδών,
Επιμόρφωσης και Καινοτομιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και να
αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση της μελλοντικής θεσμοθέτησης της Εκπαίδευσης για την
ΑΑ μέσα από τα ΣΠΠΕ, στην Ευέλικτη Ζώνη και γενικότερα στα σχολικά Προγράμματα
Σπουδών.
Η έρευνα επιδιώκει επίσης να συμβάλλει στη διερεύνηση εκείνων των προσεγγίσεων του
σχολείου με την τοπική κοινότητα που επιτελούνται μέσω των προγραμμάτων,

52
συνεισφέροντας παράλληλα στην εξεύρεση τρόπων επικοινωνίας και συνεργασίας των
πολιτών με τα σχολεία, με σκοπό την ορθολογικότερη, αειφορική διαχείριση του τόπου τους.
Με τη διερεύνηση των αρχών, των στόχων και της μεθοδολογίας της ΕΑΑ στα ΣΠΠΕ που
έχουν υλοποιηθεί στα Γυμνάσια του νομού Ηρακλείου, θα γίνουν γνωστές μέθοδοι και
τεχνικές υλοποίησης των προγραμμάτων ΕΑΑ, οπότε οι εκπαιδευτικοί στο μέλλον θα
μπορούν να αξιοποιήσουν και να βελτιώσουν την υπάρχουσα εμπειρία με τελικό όφελος την
καλύτερα παρεχόμενη σχολική ΠΕ και ΕΑΑ. Επιπροσθέτως, η γνωριμία και η δοκιμαστική
εφαρμογή των καινοτόμων μεθόδων που χρησιμοποιεί η ΕΑΑ, θα βελτιώσει τη διδακτική και
παιδαγωγική μεθοδολογία στην υλοποίηση άλλων σχολικών προγραμμάτων Αγωγής και
Πολιτισμού αλλά και στη διδασκαλία των μαθημάτων.
4.4. Τα Ερευνητικά Ερωτήματα
Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να διερευνήσει τα ΣΠΠΕ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
νομού Ηρακλείου σε ότι αφορά την ΕΑΑ. Παρακάτω παραθέτονται τα ερευνητικά
αντικείμενα και ερωτήματα της έρευνας κατά θεματική περιοχή.
Οι Θεματικές Περιοχές της έρευνας ήταν 4 και αφορούσαν στο Ι. Περιεχόμενο των
προγραμμάτων ΕΑΑ (Θέμα, Φυσικό Αντικείμενο Προγράμματος), ΙΙ. Στους Σκοπούς και
στους Στόχους τους για τη δημιουργία περιβαλλοντικά εγγράμματου πολίτη, ΙΙΙ. στην
εκπαιδευτική μεθοδολογία που ακολουθείται και ΙV. στους τρόπους Αξιολόγησης των
προγραμμάτων αυτών.
Ερευνητικά Αντικείμενα αποτέλεσαν η επιλογή του θέματος και του περιεχομένου του
προγράμματος, η θεματολογία των ΣΠΠΕ, η καλλιέργεια γνώσεων, αξιών και συμπεριφορών,
δεξιοτήτων που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ΕΑΑ, η θεμελίωση προϋποθέσεων δια
βίου μάθησης, η σύνδεση με το ΑΠΣ, οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, στρατηγικές, μέθοδοι,
τεχνικές και δραστηριότητες που επιλέχθηκαν στα ΣΠΠΕ, στοιχεία σχεδιασμού των
προγραμμάτων, η επιβράβευση των μαθητών, το είδος της αξιολόγησης που ακολουθήθηκε
στα προγράμματα και ο τρόπος παρουσίασης των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης. Τα
ερευνητικά αντικείμενα συγκεκριμενοποιήθηκαν με βάση τις απόψεις του Δημητρόπουλου
(1999) για τα αντικείμενα αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Τα ερευνητικά ερωτήματα τέθηκαν ως εξής στο κάθε ερευνητικό αντικείμενο, κατά θεματική
περιοχή της έρευνας:
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΕΑΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

(ΘΕΜΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
Α. Επιλογή Θέματος/ Περιεχομένου του προγράμματος :
α. Ποιοι λόγοι οδήγησαν την ΠΟ να επιλέξει το συγκεκριμένο θέμα με
το αντίστοιχο περιεχόμενο και

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

β. ποιοι τρόποι επιλογής ακολουθήθηκαν

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Β. Θεματολογία ΠΕΑΑ:

/ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

α. Ικανοποιούνται οι αρχές της ΕΑΑ όπως αυτές έχουν εκφραστεί από
την UNECE;,
β. Αναπτύσσονται, και ποιες, διαστάσεις Αειφορίας;

ΘΕΜΑΤΙΚΗ

ΙΙ. ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΑΑ ΓΙΑ ΤΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Α. Καλλιέργεια Γνώσεων σε ότι αφορά τα θέματα:
α. της Οικολογίας και
β. της Αειφορικής Ανάπτυξης,
Β. στην Καλλιέργεια Αξιών και Συμπεριφορών:
α. με ποιο τρόπο γίνεται η καλλιέργεια αυτή; και
β. ποια είδη Αξιών καλλιεργούνται;
Γ. στην Καλλιέργεια Δεξιοτήτων: Εξασκούνται οι μαθητές

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
/ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

α. στην Επίλυση Προβλήματος;
β. στην εξεύρεση και ανάπτυξη τρόπων Επικοινωνίας;
γ. αναπτύσσουν την Εταιρικότητα;
δ. αναπτύσσουν συνεργασίες;
ε. καλλιεργούν το Κριτικό πνεύμα;
στ. Επιλέγουν την Κοινωνική Δράση και τις Κοινωνικές Παρεμβάσεις
για την καλλιέργεια του Ενεργού Πολίτη;
Δ. Θεμελίωση Προϋποθέσεων για δια βίου μάθηση:
α. θεμελιώνουν τα προγράμματα στους μαθητές την ανάγκη για δια
Βίου Μάθηση;
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ

ΙΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΕΑΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ
Α. Σύνδεση των προγραμμάτων με την εκπαιδευτική πράξη στο σχολείο
α. Συνδέονται τα προγράμματα με το ΑΠΣ;
Β. Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις:
α. Ποιες Διδακτικές Προσεγγίσεις συνηθίζονται στα προγράμματα
αυτά;
Γ. Εκπαιδευτικές Στρατηγικές που ακολουθούνται κατά την υλοποίηση
των προγραμμάτων: α. Προωθείται η Εργασία σε Ομάδες;
β. Προωθείται η Ατομική Εργασία;
Δ. Εκπαιδευτικές Μέθοδοι που ακολουθούνται κατά την υλοποίηση των
προγραμμάτων:
α. Συνηθίζεται η μέθοδος Project;
β. Συνηθίζεται η Διδακτική Έρευνα;
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Ε. Εκπαιδευτικές Τεχνικές που επιλέγονται κατά την υλοποίηση των

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

προγραμμάτων:

/ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

α.

Είναι

Καινοτόμες

οι

τεχνικές

που

χρησιμοποιούνται

στα

προγράμματα
εδώ θα έπρεπε να βάλεις τις είδους τεχνικές χρησιμοποιούνται
μελέτη πεδίου, τεχνική αντιπαράθεσης, ηθικό δίλημμα, παιχνίδια ρόλων
κλπ
ΣΤ. Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες που αναπτύσσονται κατά την
υλοποίηση των προγραμμάτων:
α. Περιορίζονται μόνο στην τάξη;
β. Γίνεται χρήση ΤΠΕ;
γ. Αναπτύσσονται δραστηριότητες στο Πεδίο;
Ζ. Οργάνωση φάσεων Δραστηριοτήτων του ΠΕΑΑ:
α. Τηρείται Ημερολόγιο;
β. Καταρτίζεται Χρονοδιάγραμμα εργασιών του προγράμματος;
γ. Σχεδιάζονται αναλυτικά τα στάδια υλοποίησης Προγράμματος;
Η. Επιβράβευση μαθητών:
α. Γίνεται Ηθική Επιβράβευση των μαθητών για το έργο που παρείχαν
στο πρόγραμμα;
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ

ΙV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΑΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ
Α. Εσωτερική Αξιολόγηση:
α. Επιλέγονται και αναφέρονται τα Αντικείμενα αξιολόγησης;
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

β. Γίνεται Αυτοαξιολόγηση;

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Β. Ανάπτυξη Δεικτών Κριτηρίων Αξιολόγησης και Σύνταξη Έκθεσης

/ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης:
α. Διατυπώνονται προτάσεις για τυχόν βελτιώσεις του προγράμματος
που στηρίζονται στην ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησής του;

4.5. Επιλογή Μεθόδου Έρευνας
Η Ερευνητική Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι η Μελέτη
Περίπτωσης με Ανάλυση Περιεχομένου-Ανάλυση Λόγου σε αρχειακό υλικό (Bell, 1997;
Ιωσηφίδης, 2003; Κυριαζή, 1999)
Η ανάλυση περιεχομένου είναι μια μέθοδος έρευνας και ανάλυσης της κοινωνικής
επικοινωνίας αλλά κυρίως των κοινωνικών της προεκτάσεων και συνεπειών. Είναι μέθοδος
δευτερογενούς ανάλυσης ποιοτικού υλικού το οποίο μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως
κείμενα, συνεντεύξεις, εικόνες, φίλμ κλπ. Συνήθως η ανάλυση περιεχομένου βασίζεται σε
υλικό προερχόμενο από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στην ανάλυση διαφόρων τύπων
κειμένων και ποιοτικού υλικού γενικότερα, όπως προσωπικά έγγραφα και ντοκουμέντα,
λογοτεχνικά κείμενα, έγγραφα, αρχειακό υλικό (Κυριαζή, 1999). Πλεονεκτεί στο ότι το υλικό
της επιτρέπει επαναλαμβανόμενες αναλύσεις και την εφαρμογή ελέγχων αξιοπιστίας και
εγκυρότητας παρέχοντας τη δυνατότητα εφαρμογής συνδυαστικά ποιοτικών και ποσοτικώνστατιστικών μεθόδων ανάλυσης ορισμένων χαρακτηριστικών και στοιχείων του υλικού
(Ιωσηφίδης, 2003).
Στην έρευνα ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία (Bird et al., 1999; Κυριαζή, 1999; Ιωσηφίδης,
2003): μετά τη διατύπωση του προβλήματος, καθορίστηκαν οι στόχοι και επιλέχτηκαν οι
τεχνικές και το δείγμα της έρευνας. Στη συνέχεια, συλλέχθηκαν τα δεδομένα, και αφού
αναλύθηκαν και συζητήθηκαν, έγιναν τελικές κρίσεις και εξήχθηκαν τα τελικά
συμπεράσματα. Για τη δημοσίευσή τους συντάχτηκε η παρούσα εργασία.
Η ανάλυση περιεχομένου έγινε σε πέντε στάδια (Κυριαζή, 1999; Ιωσηφίδης 2003). Στο
πρώτο στάδιο έγινε μια αρχική θεωρητική επεξεργασία και μια αποσαφήνιση των
ερευνητικών αντικειμένων και ερωτημάτων. Στο δεύτερο στάδιο έγινε ακριβής καθορισμός
των πηγών του προς εξέταση υλικού. Καθορίστηκε το αρχειακό υλικό από ΣΠΠΕ που είχαν
υλοποιηθεί στα Γυμνάσια του νομού Ηρακλείου τη σχολική χρονιά 2005-2006. Στο τρίτο
στάδιο προσδιορίστηκε η μονάδα καταγραφής και ανάλυσης, δηλαδή των τμημάτων των
κειμένων

που

παρουσιάζουν

ερευνητικό

ενδιαφέρον.

Στο

τέταρτο

στάδιο

56
συστηματοποιήθηκαν οι εννοιολογικές κατηγορίες κατάταξης των ποιοτικών δεδομένων στις
οποίες βασίστηκε ουσιαστικά η ανάλυση περιεχομένου. Στο πέμπτο στάδιο κωδικοποιήθηκε
το υλικό στις διαφορετικές κατηγορίες.
Για καλύτερα αποτελέσματα στην εκπαιδευτική έρευνα επιλέγεται συνήθως συνδυασμός
μεθόδων και τεχνικών, γνωστός ως Τριγωνοποίηση (Ιωσηφίδης & Σπυριδάκης; 2006). Η
Τριγωνοποίηση αποτέλεσε βασική επιδίωξη της παρούσας έρευνας, για διασφάλιαση της
αξιοπιστίας και εγκυρότητάς της. Σύμφωνα με τους Cohen & Manion (1994) βοηθά να
ξεπεραστούν προβλήματα μεθοδολογικών περιορισμών, επιτυγχάνει τη διασταύρωση των
πληροφοριών που συλλέχθηκαν, ενώ είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη μελέτη περίπτωσης.
Συλλέχθηκαν στοιχεία από περισσότερες από μία πηγές: από τα Σχέδια Υποβολής Πρότασης
(ΣΥΠ) των ΣΠΠΕ για έγκριση υλοποίησης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις
Εκθέσεις Πεπραγμένων (ΕΠ) και τα κείμενα των εκπαιδευτικών που συνόδευσαν μερικές ΕΠ.
Οι ΕΠ υποβάλλονται στο Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης με τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Έγινε συνδυασμός ποιοτικής και ποσοτικής
μεθόδου με την ποσοτικοποίηση ποιοτικών δεδομένων.
4.6. Καθορισμός του Δείγματος
Πηγές Άντλησης Δεδομένων απετέλεσαν κείμενα και ντοκουμέντα που κατατέθηκαν στο
Γραφείο ΠΕ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου, σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή, από τα σχολεία που υλοποίησαν τα ΣΠΠΕ κατά το σχολικό έτος 20052006 και είχαν συνταχθεί από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς. Όπως αναφέρθηκε και
παραπάνω, το δείγμα της έρευνας αποτελείται από αρχειακό υλικό των 22 Σχεδίων Υποβολής
Πρότασης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του νομού Ηρακλείου (ΣΥΠ) σε έντυπη μορφή με
τις αντίστοιχες 22 Εκθέσεις Πεπραγμένων (ΕΠ) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Ενδιαφέρουσες αναφορές εξετάστηκαν συμπληρωματικά σε επτά (7) γραπτά κείμενα που
είχαν γράψει οι Εκπαιδευτικοί και συνόδευαν τις ΕΠ, όπου εκφράζουν απόψεις και βιώματα
από τα προγράμματα. Ο Πίκακας 1 στο Παράρτημα παρουσιάζει τα προγράμματα ΠΕ
προέλευσης του αρχειακού υλικού .
Η επιλογή του αρχειακού υλικού έγινε με τον παρακάτω τρόπο. Όλα τα διαθέσιμα
προγράμματα ΠΕ που είχαν υλοποιηθεί από τα Γυμνάσια του νομού Ηρακλείου τη σχολική
χρονιά 2005-2006 ήταν 42. Οκτώ (8) από αυτά τα προγράμματα είχαν εγκριθεί και για
χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τα οποία και αποτέλεσαν την Ομάδα Α του
δείγματος. Στη συνέχεια επιλέχθηκαν ακόμη 14 προγράμματα (Ομάδα Β), αυτά που πρώτα σε
σειρά είχαν

αρχειοθετηθεί, χωρίς συγκεκριμένο κανόνα, στο Γραφείο ΠΕ της

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Το δείγμα αντιπροσωπεύει μικρά και μεγάλα
σχολεία του νομού Ηρακλείου, αγροτικές και αστικές περιοχές. Παρακάτω περιγράφεται
αναλυτικά το δείγμα της έρευνας.
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Τα Σχέδια Προγραμμάτων (ΣΥΠ) υποβάλλονται για έγκριση υλοποίησης στην αρχή κάθε
σχολικής χρονιάς στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου.
Αποτελούν το πλαίσιο οργάνωσης και σχεδιασμού των προγραμμάτων ΠΕ. Ειδικά για την
έγκριση χρηματοδότησης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ορισμένα από τα ΣΠΠΕ (8)
επανυποβλήθηκαν με ειδικό Σχέδιο όπως απαιτούσαν οι προδιαγραφές του Πανεπιστημίου
Αιγαίου.
Τα ΣΥΠ περιγράφουν συνοπτικά το αντικείμενο του προγράμματος και τους στόχους του και
υποβάλλονται για έγκριση υλοποίησης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
νομού Ηρακλείου Τα μέρη του ΣΥΠ περιλαμβάνονται στο Παράρτημα. Στα ΣΥΠ συνήθως,
δεν αναφέρονται εκτενώς οι δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα στα πλαίσια του
προγράμματος, μιας και αυτές, στις περισσότερες φορές τροποποιούνται στην πορεία,
μεταβάλλοντας σημαντικά τον αρχικό σχεδιασμό αλλά και επειδή ο τύπος του ΣΥΠ που
προτείνεται από το ΥΠΕΠΘ είναι πολύ συνοπτικός. Έτσι, για τα 8 ΣΠΠΕ της ομάδας Α
ελήφθησαν υπόψη και όσα αναγραφόταν στα ΣΥΠ που κατατέθηκαν προς το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου για χρηματοδότηση. Επειδή τα προγράμματα συνήθως εγκρίνονται και δεν
απορρίπτονται από το Γραφείο ΠΕ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί, σε
πολλές περιπτώσεις, δε δίνουν την απαραίτητη προσοχή και δεν τα σχεδιάζουν αυστηρά από
την αρχή, κατά τη συμπλήρωση των ΣΥΠ τους. Στην πορεία το πρόγραμμα συχνά αλλάζει
από το πώς αρχικά είχε σχεδιαστεί (Καταραχιά, 2007). Για τους παραπάνω λόγους, για τη
συλλογή πληρέστερων δεδομένων σχετικά με το τι τελικά περιλαμβάνει ένα Σχέδιο
Προγράμματος ΠΕ, επιλέχτηκαν για διερεύνηση και οι Εκθέσεις Πεπραγμένων των ΣΠΠΕ.
Οι Εκθέσεις Πεπραγμένων (ΕΠ) υποβάλλονται από τα σχολεία με τη λήξη του σχολικού
έτους και των προγραμμάτων, μέσα στον Ιούνιο, πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Οι
συγκεκριμένες ΕΠ κατατέθηκαν στο Γραφείο ΠΕ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού
Ηρακλείου τον Ιούνιο 2006 και αφορούσαν τα ΣΠΠΕ που υλοποιήθηκαν κατά τη σχολική
χρονιά 2005-2006. Οι ΕΠ αυτές, που έχουν συνταχθεί από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικούς
μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων υλοποίησης των ΣΠΠΕ, συνιστούν ξεχωριστά κείμενα, από
τα αρχικά σχέδια των προγραμμάτων που υποβλήθηκαν, και μπορούν να αξιολογηθούν
ανεξάρτητα ως ολότητα για την εξαγωγή ενιαίων συμπερασμάτων. Περιείχαν έγγραφα Word
και παρουσιάσεις των προγραμμάτων σε Power Point, επιλεγμένα τραγούδια, μουσική,
φωτογραφίες, μικρά βίντεο. Το υλικό τους ήταν σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.
Περιείχαν επίσης κείμενα από εφημερίδες, περιοδικά και διαδίκτυο, συνεντεύξεις που
αφορούσαν το θέμα και το θεωρητικό πλαίσιο του κάθε προγράμματος, κείμενα των μαθητών
όπου περιγράφουν τις εμπειρίες τους και τα οφέλη που αποκόμισαν από το πρόγραμμα που
βίωσαν, κείμενα των εκπαιδευτικών όπου περιγράφουν τις εμπειρίες τους από το πρόγραμμα
στο οποίο συμμετείχαν. Πολλές από αυτές έκαναν εκτενή αναφορά στο γνωστικό αντικείμενο
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του προγράμματος παραθέτοντας πολλά στοιχεία που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική
έρευνα. Περιγράφουν δραστηριότητες της Περιβαλλοντικής Ομάδας και παραθέτουν
συνήθως φωτογραφίες και video από αυτές. Μερικές ΕΠ περιέχουν παρουσιάσεις όλου του
προγράμματος σε Power Point.
Στα κείμενα των εκπαιδευτικών που συνόδευαν ορισμένες ΕΠ, αντί προλόγων, οι
εκπαιδευτικοί συνοψίζουν τι κέρδισαν από την υλοποίηση του προγράμματος και γενικά από
την ΠΕ. Αυτά τα κείμενα γράφτηκαν για να εξωτερικεύσουν τα όσα εισέπραξαν οι
εκπαιδευτικοί από τα προγράμματα που υλοποίησαν. Οι απόψεις τους παρατίθενται
ενισχυτικά προς τα πορίσματα της έρευνας στα ΣΥΠ και στις ΕΠ και εμπλουτίζουν τα
δεδομένα της έρευνας. Αναφέρονται με τις ενδείξεις εκπαιδευτικός Π1, 2...
4.7. Μονάδα Καταγραφής
Ο σαφής προσδιορισμός της μονάδας καταγραφής στην ποιοτική έρευνα και ιδιαίτερα στην
ανάλυση περιεχομένου, συμβάλλει στην αξιοπιστία της συλλογής των δεδομένων και της
κωδικοποίησής τους στις διάφορες κατηγορίες της έρευνας. Στη συγκεκριμένη έρευνα δε
χρησιμοποιήθηκε μόνο ένας τύπος μονάδας καταγραφής (λέξη, πρόταση, παράγραφος). Η
πολυπλοκότητα των ερευνητικών ερωτημάτων και ο μικτός χαρακτήρας τους, θεωρητικός και
εφαρμοσμένος, συνέβαλε ώστε κατά την εξέταση κάθε ερευνητικού ζητήματος να
χρησιμοποιηθεί ως βασική μονάδα καταγραφής η πρόταση και η παράγραφος.
Προτιμήθηκε να μη γίνει κωδικοποίηση με τη χρήση κάποιου ηλεκτρονικού προγράμματος
κατηγοριοποίησης της μονάδας καταγραφής σε γενικές κατηγορίες νοημάτων, αφενός γιατί
δε χρησιμοποιήθηκε η ίδια μονάδα καταγραφής για την κατηγοριοποίηση των δεδομένων της
έρευνας και αφετέρου διότι η ποικιλία και η διαφορετικότητα των νοημάτων που περιέχονται,
αλλά και μπορούν να αποδοθούν στα κείμενα των εκπαιδευτικών που συντονίζουν
εκπαιδευτικά προγράμματα, ποικίλουν, διαφοροποιούνται και δε μπορούν να διακριθούν
μέσα από τέτοιου είδους προγράμματα.
Γενικά, ως προς τη μονάδα καταγραφής που χρησιμοποιήθηκε, προέκυψαν αρκετές
δυσκολίες, ως απόρροια κυρίως του μεγάλου αριθμού και του εύρους των χαρακτηριστικών
που εξετάσθηκαν κατά θεματική ενότητα.
4.8. Οργάνωση των Κατηγοριών της Έρευνας
Η οργάνωση των κατηγοριών της έρευνας συνιστά το βασικό κορμό της ανάλυσης
περιεχομένου. Κατά τη διαδικασία της οργάνωσης των κατηγοριών της έρευνας λήφθηκε
υπόψη η βασική της προβληματική, ο σκοπός, τα βασικά ερευνητικά της ερωτήματα καθώς
επίσης και η διεθνής προβληματική και πραχτική για το στρατηγικό και λειτουργικό
σχεδιασμό της ΕΑΑ στα σχολεία. Η διαδικασία της κατηγοριοποίησης στηρίχτηκε στη
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διατύπωση ερωτημάτων και στην προσπάθεια εξεύρεσης απαντήσεων μέσω του ελέγχου
ικανοποίησης συγκεκριμένων κριτηρίων τα οποία καταρτίστηκαν ειδικά για τις ανάγκες της
έρευνας με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και τις αρχές της UNESCO για την ΕΑΑ. Η
οργάνωση των κατηγοριών της έρευνας πάνω σε αντικειμενικά κριτήρια διασφαλίζουν σε
σημαντικό βαθμό την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της έρευνας (Bell, 1997; Cohen &
Manion, 1994).
Η οργάνωση των κατηγοριών της έρευνας επικεντρώθηκε στην εξέταση των βασικών
ερωτημάτων, τα οποία συνέθεσαν τον κεντρικό σκοπό της έρευνας, και αφορούν στη
διερεύνηση του περιεχομένου, των στόχων, της μεθοδολογίας και της αξιολόγησης των
ΣΠΠΕ από την οπτική της ΕΑΑ. Η τελική τους μορφή και η οργάνωσή τους, ως προς τις
επιμέρους συνιστώσες τους, ήταν αποτέλεσμα των ίδιων των αναγκών της έρευνας, των
ιδιαιτεροτήτων των ΣΠΠΕ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και της παραπέρα εξέλιξης της
ΠΕ προς την ΕΑΑ.
Η υιοθέτηση των πιο πάνω κατηγοριών για την εξέταση της παρουσίας των αρχών της EAA
στα ΣΠΠΕ που μελετήθηκαν, ήταν αποτέλεσμα της σημασίας που έχει δοθεί την τελευταία
κυρίως εικοσαετία στην προώθηση και ανάπτυξη προγραμμάτων ΠΕ στα σχολεία και τη
σύνδεσή τους με το ΑΠΣ, της ιδιαίτερης παιδαγωγικής διαδικασίας και προσεγγίσεων που
απαιτούνται και επιλέγονται κατά την υλοποίηση των ΣΠΠΕ, των εξειδικευμένων και
ποικίλων μεθόδων και τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία του
περιβαλλοντικά εγγράμματου πολίτη.
Οι κατηγορίες στις οποίες κωδικοποιήθηκαν τα δεδομένα κρίθηκαν αναγκαίες για να
εξετασθούν κυρίως οι πτυχές εκείνες της ΠΕ που συνδέονται με τον κοινωνικό και κριτικό
της χαρακτήρα, οι οποίες συνδέονται με τις αρχές και τους άξονες της ΕΑΑ και οι οποίες
σχετίζονται κυρίως με το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινότητα, και με την
εκπαίδευση σχετικά με-, μέσα στο-, για το-περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην
κατάρτιση των κατηγοριών της έρευνας σχετικά με την εξέταση των σκοπών και των στόχων
των ΣΠΠΕ κατ’ αντιστοιχία με τις αρχές και τους άξονες της ΕΑΑ, ώστε να μπορεί να
σχηματιστεί μια πιθανή συνολική εικόνα της συνέπειας και της συνάφειας που υπάρχει
ανάμεσα στους στόχους των ΣΠΠΕ και στις αρχές της ΠΕ και της ΕΑΑ.
4.9. Καθορισμός των Κριτηρίων της Έρευνας
Τα κριτήρια αντιστοιχούν στις διαστάσεις των ειδικών αντικειμένων αξιολόγησης
(Δημητρόπουλος, 1999). Σχετίζονται με χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές που είναι επιθυμητό
να έχει το αντικείμενο αξιολόγησης, σε συνάρτηση με τους σκοπούς της αξιολόγησης. Οι
κατευθύνσεις για την κατάρτιση των κριτηρίων οριοθετήθηκαν από τα αντικείμενα και τα
ερωτήματα της έρευνας κατά θεματική περιοχή. Οι ομάδες κριτηρίων συγκροτήθηκαν για να
ικανοποιήσουν τους στόχους και τις προσδοκίες της έρευνας με βάση την ανασκόπηση της
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σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Ερευνητική φιλοδοξία αποτέλεσε ο
καθορισμός αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης ΣΠΠΕ για την ΕΑΑ, κριτηρίων δηλαδή
που όποιος αξιολογητής στο μέλλον θα τα χρησιμοποιήσει θα οδηγηθεί στα ίδια
συμπεράσματα. Τα κριτήρια που καταρτίστηκαν για τις ανάγκες της έρευνας, είναι ποιοτικά
που έχουν περιγραφική μορφή και ως προς τη διατύπωση και ως προς την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων τους. Τα αποτελέσματα της κρίσης τους εκφράζονται ποσοτικά μέσω
συχνοτήτων, γραφικών παραστάσεων, σημείων σε αριθμητικές κλίμακες διαβάθμισης κλπ.
Τα ερευνητικά αντικείμενα, ερωτήματα και κριτήρια κατά θεματική περιοχή περιέχονται στο
Εργαλείο Ανάλυσης Περιεχομένου, που παρατίθεται στο Παράρτημα (Πίνακας 3). Ο Πίνακας
3 του Παραρτήματος εικονίζει τον αριθμό και το συμβολισμό των 67 κριτηρίων απάντησης
των ερευνητικών ερωτημάτων στους τέσσερις ερευνητικούς άξονες διερεύνησης. Η
κατασκευή του Εργαλείου Ανάλυσης Περιεχομένου στηρίχτηκε κυρίως στη Στρατηγική της
UNECE για την ΕΑΑ (UNECE, 2005), στην Ανανεωμένη Στρατηγική της Βιώσιμης
Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2006) και στα προστάγματα της
Δεκαετίας των ΗΕ για την ΕΑΑ (UN, 2002) . Ελήφθησαν επίσης υπόψη τα προτεινόμενα
κριτήρια ανάπτυξης προγραμμάτων ΕΑΑ των Mogensen and Mayer (2005). Σημαντικά
στοιχεία αντλήθηκαν από τις εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ, τις προτάσεις του ΠΙ, το εκπαιδευτικό
υλικό που παρήγαγε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τις ανάγκες υλοποίησης των ΣΠΠΕ, το
επιμορφωτικό υλικό που ετοίμασε το ΕΜΠ για τους εκπαιδευτικούς της ΠΕ που επιμόρφωσε
καθώς και από τη Στρατηγική της ΕΑΑ της Μ. Βρετανίας, όπως αναφέρεται στο
συμβουλευτικό έγγραφο του Τμήματος Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων (DfES, 2006).
Σημειώνεται, επιπλέον, ότι οι απόψεις του Huckle J. (2006) για την ΕΑΑ και τα Κριτήρια
Αειφορικής Εκπαίδευσης Προγραμμάτων που προτείνει, συνέβαλαν σημαντικά στην
κατάρτιση του Εργαλείου Ανάλυσης Περιεχομένου. Στον πίνακα 2 εικονίζονται τα Κριτήρια
Ανάλυσης Περιεχομένου ανά ερευνητικό ερώτημα και το είδος της ανάλυσης που τους έγινε.
4.10. Η Βαθμολόγηση των Κριτηρίων
Η βαθμολόγηση των κριτηρίων έγινε με βάση εκείνα τα στοιχεία του αρχειακού υλικού που
μπορούν να συμβάλλουν στην ικανοποίηση του κάθε κριτηρίου. Ουσιαστικά, αναζητήθηκαν
οι αποδείξεις ικανοποίησης των κριτηρίων που τέθηκαν για την Ανάλυση Περιεχομένου των
ΣΥΠ και των ΕΠ. Στο αρχειακό υλικό του κάθε προγράμματος, υπάρχει το ενδεχόμενο να
μην έχουν καταγραφεί πλήρως όλες οι φάσεις υλοποίησής του και να μην υπάρχουν
λεπτομέρειες για πράγματα τα οποία να έγιναν και πιθανόν πολύ καλά. Έτσι, χαμηλή
βαθμολογία σημαίνει ότι δε βρέθηκαν στοιχεία που να δείχνουν ότι δόθηκε βαρύτητα στο
συγκεκριμένο τομέα και όχι ότι δεν υπήρχαν στο πρόγραμμα κατά την υλοποίησή του. Η
βαθμολογία των ΣΥΠ και των ΕΠ έγινε κατά κριτήριο, στην πεντάβαθμη κλίμακα 0-4, η
οποία αναλύεται παρακάτω:
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0: δεν υπάρχουν στοιχεία που να ικανοποιούν το κριτήριο. Το μηδέν (0) της κλίμακας δόθηκε
στις περιπτώσεις που δεν ήταν δυνατόν να προκύψει απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα ή
στο κριτήριο επειδή δεν υπήρχαν σχετικά στοιχεία στο αρχειακό υλικό.
1: με σημαντικές ελλείψεις για την ικανοποίηση του κριτηρίου. Οι σχετικές εκπαιδευτικές
δραστηριότητες ήταν περιορισμένες ή/και αναπτύχθηκαν σε χαμηλό βαθμό. Απέχουν πολύ
από τις αρχές και τους άξονες σχεδιασμού προγραμμάτων ΕΑΑ.
2: Το κριτήριο ικανοποιείται σε μέτριο βαθμό. Ο σχεδιασμός ήταν αναλυτικότερος και η
υλοποίηση των τμημάτων του προγράμματος, από τα οποία αντλεί τα στοιχεία αξιολόγησης
το κάθε κριτήριο, ήταν πιο προσεγμένη από την προηγούμενη περίπτωση. Υπάρχει απόσταση
από τις αρχές και τους άξονες της ΕΑΑ.
3: Το επίπεδο ικανοποίησης του κριτηρίου ήταν καλό. Υπήρχαν περισσότερα στοιχεία που να
συνηγορούν υπέρ του πληρέστερου σχεδιασμού και της αποτελεσματικότερης υλοποίησης
δράσεων, δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών επιλογών του προγράμματος. Οι αρχές και οι
άξονες της ΕΑΑ προωθούνται, όχι πλήρως, αλλά αξιόλογα.
4: Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των εκπαιδευτικών διαστάσεων του προγράμματος έγιναν
σε πολύ καλό βαθμό. Οι εκπαιδευτικές ενέργειες κρίνονται επαρκείς, κατάλληλες και
αποτελεσματικές. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε στους άξονες της ΑΑ και προωθήθηκαν
σημαντικά οι αρχές της ΕΑΑ. Κλίμακα 4 κατηγοριών χρησιμοποίησε και η Καστάνη (2005)
στους δείκτες (κριτήρια) ανάλυσης περιεχομένου σε ένα μεθοδολογικό εργαλείο ανάλυσης
περιεχομένου των περιβαλλοντικών προγραμμάτων για τη μέτρηση της παρουσίας ή
απουσίας ενός χαρακτηριστικού σε οκτώ θεματικές κατηγορίες. Ανάλογη κλίμακα έχουν και
οι υποδείκτες που η Ομάδα των Ειδικών της UNECE έχει καταρτίσει για την εκτίμηση της
προόδου της Στρατηγικής της UNECE για την ΕΑΑ (UNECE, 2006). Προσεκτικές
αναγνώσεις των ΣΥΠ και των ΕΠ έγιναν κατ’ επανάληψη με υπογράμμιση των σημείων και
κράτημα σημειώσεων που πάνω τους στηρίχτηκε η απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων
και ο έλεγχος ικανοποίησης των αντίστοιχων κριτηρίων. Σε ότι αφορά τη διαδικασία της
βαθμολόγησης, κατά την κριτική ανάγνωση των εγγράφων, κρατήθηκαν σημειώσεις που
αναφέρονταν στο περιεχόμενο, στα σχόλια και στις ερμηνείες. Το περιεχόμενο των εντύπων
και των ηλεκτρονικών στοιχείων των ΣΥΠ και των ΕΠ εξετάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να
αναζητηθούν συγκεκριμένες κατηγορίες πληροφοριών, κάνοντας ανάλυση του περιεχομένου
τους και πιο ειδικά, ανάλυση λόγου (Bell, 1997; Ιωσηφίδης, 2003). Όλες οι παρατηρήσεις, τα
σχόλια και οι επισημάνσεις που καταγράφηκαν, συνυπολογίστηκαν στην εξαγωγή της
τελικής βαθμολογίας κάθε κριτηρίου στα ΣΥΠ και στις ΕΠ των ΣΠΠΕ. Η βαθμολογία που
έλαβε το κάθε πρόγραμμα στο κάθε κριτήριο αποκαλύπτει το βαθμό ικανοποίησής του στην
ΕΑΑ μέσω των υλοποιούμενων ΣΠΠΕ. Στη βαθμολόγηση των ΣΥΠ και των ΕΠ, η
βαθμολόγηση των κριτηρίων γινόταν με βάση το αν υπήρχε ή δεν υπήρχε, και σε ποιο βαθμό,
η ποιότητα, η καταλληλότητα και η πληρότητα της απάντησης τους κριτηρίου. Ελεγχόταν
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δηλαδή αν αναφερόταν το κάθε κριτήριο ξεκάθαρα μέσα στο έντυπο του ΣΥΠ ή αν κάποιες
φράσεις από το ΣΥΠ και από τις ΕΠ είχαν τη σημασία που αποδιδόταν στο συγκεκριμένο
κριτήριο. Το κάθε κριτήριο αντιστοιχούσε συνήθως σε μία ή περισσότερες φράσεις του
κειμένου των ΣΥΠ και των ΕΠ ή στη σημασία που μπορεί να είχαν κάποιες φράσεις των
κειμένων του αρχειακού υλικού. Έτσι, η ικανοποίηση του κάθε κριτηρίου προέκυπτε
συνήθως από περισσότερες της μιας αναφορές στις ΕΠ ή στα ΣΥΠ, με συνέπεια το βαθμός
ικανοποίησής του. Έγινε προσπάθεια, όπου ήταν δυνατό, η βαθμολόγηση των ΣΥΠ να γίνει
με βάση όσα αναγράφονται άμεσα στο αρχειακό υλικό των ΣΠΠΕ και δευτερευόντως από το
νόημα και τη σημασία που προκύπτουν έμμεσα από πολλά σημεία των ΣΥΠ και των ΕΠ.
4.11. Ανάλυση των Δεδομένων
Η βαθμολογία των κριτηρίων καταχωρήθηκε σε ειδικές βάσεις δεδομένων στο EXCEL οι
οποίες δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της έρευνας, χωριστά για τα ΣΥΠ
και για τις ΕΠ. Οι βαθμολογίες αντιστοιχούν μία προς μία σε όλα τα κριτήρια αξιολόγησης
του Εργαλείου Ανάλυσης Περιεχομένου. Τα δεδομένα διαρθρώθηκαν, κατηγοριοποιήθηκαν
και ταξινομήθηκαν για να ακολουθήσει η ανάλυσή τους κατά κατηγορία ερευνητικού
ερωτήματος και κατά κριτήριο. Κατά την επιμέρους θεματική ανάλυση στις κατηγορίες των
δεδομένων και των μεταξύ τους σχέσεων, καταρτίστηκαν πίνακες ανάλυσης και
ομαδοποιήθηκαν τα αποτελέσματα για την ευκολότερη και αντικειμενικότερη εξαγωγή
συμπερασμάτων. Η απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων και η εξαγωγή συμπερασμάτων
διευκολύνθηκαν σημαντικά από την ποσοτικοποίηση των δεδομένων και μπόρεσαν να
επεξεργαστούν με τη χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού. Η στατιστική ανάλυση των
ποσοτικοποιημένων δεδομένων έγινε με τη χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού Statistical
Package for Social Science (SPSS). Εξήχθηκαν οι συχνότητες (Ν) και οι % σχετικές
συχνότητες (ποσοστά) ανά κριτήριο κάθε ερευνητικού ερωτήματος σε κάθε βαθμολογική
κλίμακα. Στους πίνακες των αποτελεσμάτων, για κάθε κριτήριο, σε κάθε κελί, περιέχονται
οι % σχετικές συχνότητες (στην οριζόντια στήλη) και οι συχνότητες (στην κάθετη στήλη) για
τους βαθμούς 0,1,2,3,4 που έλαβαν τα ΣΠΠΕ. Η στατιστική ανάλυση έγινε στις 22 ΕΠ και
στα 22 ΣΥΠ. Για κάθε ερώτημα, υπάρχει ένας πίνακας στον οποίον σε κάθε κελί περιέχονται
συχνότητες και ποσοστά για το μέσο βαθμό που έλαβαν τα ΣΠΠΕ στις 22 ΕΠ και στα 22
ΣΥΠ. Ο μέσος βαθμός κάθε ερωτήματος υπολογίστηκε ως ο μέσος όρος των βαθμολογιών
των κριτηρίων του ερωτήματος. Στη συνέχεια στρογγυλοποιήθηκε σε ακέραιες μονάδες για
να βγουν ποσοστά. Στην ουσία το 0 αντιπροσωπεύει το διάστημα [0, 0,5), το 1 το διάστημα
[0,5, 1,5), το 2 το διάστημα [1,5, 2,5), το 3 το διάστημα [2,5, 3,5) και το 4 το διάστημα [3,5,
4) . Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και συζητούνται με
τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που προηγήθηκε.
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ΜΕΡΟΣ Γ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η παρούσα έρευνα σκοπεύει να αποκαλύψει τις πτυχές της ΕΑΑ μέσα στα ΣΠΠΕ. Από την
ανάλυση του αρχειακού υλικού των ΣΠΠΕ αποκαλύφθηκε ότι τα ΣΠΠΕ στα Γυμνάσια του
νομού Ηρακλείου παρέχουν ΕΑΑ αλλά όχι σε υψηλό βαθμό. Ορισμένα από αυτά φαίνεται να
προσέφεραν στις μαθητικές ομάδες που τα εκπόνησαν σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες
στη συγκρότηση του προφίλ του Ενεργού Πολίτη και άλλα λιγότερες. Η βαθμολογία στα
προγράμματα ποικίλει κατά ερευνητικό ερώτημα και κατά κριτήριο. Τα ίδια προγράμματα,
σε άλλα κριτήρια παίρνουν υψηλή βαθμολογία επειδή ανέπτυξαν καλά το τμήμα εκείνο στο
οποίο αναφέρεται το κριτήριο και σε χαμηλή. Τα ΣΥΠ και οι ΕΠ των ΣΠΠΕ από την
ανάλυση των αποτελεσμάτων φαίνεται να αποτέλεσαν κατάλληλα μέσα για τη συλλογή των
δεδομένων. Η ανάγνωση και η ανάλυση του αρχειακού υλικού των ΕΠ και των ΣΥΠ των
ΣΠΠΕ αποδείχτηκε μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Υπήρχαν στοιχεία που εύκολα και
άμεσα απαντούσαν τα κριτήρια που είχαν τεθεί κατά την αξιολογητική τους ανάγνωση. Σε
πολλές όμως περιπτώσεις τα στοιχεία αυτά προερχόταν από ερμηνεία των δεδομένων και όχι
από ακριβείς αναφορές.
Το είδος της ανάλυσης, που έγινε στο κάθε κριτήριο του Εργαλείου Ανάλυσης Περιεχομένου
(Πίνακας 3), εικονίζεται στον πίνακα 2 του Παραρτήματος. Από τα 67 κριτήρια του
Εργαλείου Ανάλυσης Περιεχομένου, τα 7 (11%) εκτιμήθηκαν συνολικά με δεδομένα που
αφορούσαν στο σχεδιασμό και υλοποίηση όλων των προγραμμάτων με τον ίδιο τρόπο
(κριτήρια ΙΙΣτγ2, ΙΙΙΖα1,2, ΙΙΙΖβ1 και IVAα1,2,3,4). Στο μεγαλύτερο αριθμό κριτηρίων, στα
43 (ποσοστό 66%) έγινε στατιστική επεξεργασία και τα αποτελέσματά της παρουσιάζονται
στους σχετικούς πίνακες στο παράρτημα. Αν και καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια, δεν
απαντήθηκαν όλα τα κριτήρια μέσω της μελέτης και των τριών ειδών αρχειακού υλικού που
χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα αυτή (ΣΥΠ, ΕΠ και Κειμένων των Εκπαιδευτικών) για
διάφορους λόγους. Υπήρξαν κριτήρια τα οποία αντιμετωπίστηκαν από κοινού, συνολικά
αλλά και κριτήρια για τα οποία δεν υπήρξαν στοιχεία και έτσι έλαβαν τη βαθμολογία μηδέν
(0). Στον Πίνακα 2 φαίνονται τα κριτήρια του Εργαλείου Ανάλυσης Περιεχομένου για τα
οποία υπήρξαν ή δεν υπήρξαν στοιχεία για την ικανοποίησή τους ή εκτιμήθηκαν συνολικά.
Υπήρξαν δύο μόνο ερευνητικά ερωτήματα στα οποία δε δόθηκαν απαντήσεις, τα ερωτήματα
ΙΙΒα,β που αφορούσαν τον τρόπο καλλιέργειας των αξιών και τα είδη των αξιών που
στοχεύουν να καλλιεργούν τα ΠΕΑΑ. Στα ερωτήματα αυτά αντιστοιχούσαν 9 κριτήρια του
Εργαλείου Ανάλυσης Περιεχομένου. Η φύση των ερευνητικών ερωτημάτων σχετικά με τα
είδη των αξιών που προωθεί η ΕΑΑ και τους τρόπους που καλλιεργούνται μέσα από τα
ΣΠΠΕ απαιτούσε διαφορετική ερευνητική προσέγγιση για την αξιόπιστη απάντησή τους. Το
αρχειακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε δεν περιείχε επαρκή στοιχεία για εξαγωγή ασφαλών
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συμπερασμάτων. Έξι (6) ακόμα κριτήρια δεν ικανοποιήθηκαν σε ισάριθμα ερευνητικά
ερωτήματα (κριτήρια ΙΙΓβ5, ΙΙΓγ2, ΙΙΓε2, ΙΙΓστ1, ΙΙΑα2).
Θα ήταν ενδιαφέρον να προέκυπταν στοιχεία σχετικά με το βαθμό καλλιέργειας της
δημιουργικής σκέψης (κριτήριο ΙΙΓε2), της επικοινωνίας μέσω της διαπραγμάτευσης και της
συνδιαλλαγής (κριτήριο ΙΙΓβ5), της εταιρικότητας μέσω των σχέσεων συνεργασίας και
συμμετοχής των σχολικών συμβουλίων (κριτήριο ΙΙΓγ2), της καλλιέργειας της κοινωνικής
δράσης πολιτικού χαρακτήρα (κριτήριο ΙΙΓστ1), μιας και δεν υπήρξαν στοιχεία για την
ανάλυση και βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. Ενδείξεις πάντως υπάρχουν και θα
έκαναν ενδιαφέρουσα μια περαιτέρω μελέτη. Για παράδειγμα, ένα μόνο ΣΥΠ αναφέρθηκε
συνεργασία με το 15μελές συμβούλιο του σχολείου, σε 3 ΣΥΠ σχεδιάστηκε συνεργασία της
Περιβαλλοντικής Ομάδας με τρία άλλα Γυμνάσια της Κρήτης αλλά στις ΕΠ δεν
αναφέρθηκαν στοιχεία για το πώς εξελίχτηκαν αυτές οι συνεργασίες.
Οι ΕΠ δίνουν απαντήσεις σε μεγαλύτερο αριθμό κριτηρίων από αυτόν που απαντήθηκαν με
τα ΣΥΠ. Τα Κείμενα των Εκπαιδευτικών που συνόδευσαν τις ΕΠ δε βαθμολογήθηκαν, αλλά
τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση του περιεχομένου τους, συνέβαλαν στην
πληρέστερη αντίληψη του τρόπου υλοποίησης της ΠΕ και της ΕΑΑ, μέσω των ΣΠΠΕ.
Κατά την ανάγνωση του αρχειακού υλικού, απομονώθηκαν χαρακτηριστικές φράσεις,
ενδεικτικές για τα ερευνητικά ερωτήματα ή αποδεικτικές των κριτηρίων, οι πιο
αποκαλυπτικές από τις οποίες, παρατίθενται στη συζήτηση των αποτελεσμάτων στις
περιπτώσεις, όπου κρίθηκε αναγκαίο, για να συνοψιστούν με ακρίβεια οι πληροφορίες. Αυτές
οι παραθέσεις αποσπασμάτων από τα έγγραφα έχουν το πλεονέκτημα ότι μεταφέρουν στον
αναγνώστη την πραγματικότητα της, υπό μελέτη κατάστασης (Coolican, 1990). Όπως
αποδείχτηκε από την ανάγνωση των ΕΠ, αρκετά πράγματα που έλαβαν χώρα στη διάρκεια
του προγράμματος δεν είχαν αρχικά σχεδιαστεί στο ΣΥΠ, αποτελούν όμως τμήμα του
προγράμματος. Από το συνδυασμό των δεδομένων, από τις φράσεις και τη σημασία τους,
έγινε προσπάθεια να αποδοθεί μια πιο συγκροτημένη και πληρέστερη εικόνα για το κατά
πόσο τα ΣΠΠΕ, έτσι όπως σχεδιάζονται, δομούνται και υλοποιούνται, προωθούν την ΕΑΑ.
Για την ευκολία της ανάγνωσης των αποτελεσμάτων, οι Άξονες Διερεύνησης συμβολίζονται
με λατινική αρίθμηση (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV). Η ανάλυση των Αξόνων Διερεύνησης έγινε με τα
Ερευνητικά Αντικείμενα, τα οποία αριθμούνται με ελληνική αρίθμηση (κεφαλαία γράμματα)
και με τα Ερευνητικά Ερωτήματα, τα οποία επίσης αριθμούνται με ελληνική αρίθμηση
(μικρά γράμματα). Τα κριτήρια κάθε ερευνητικού ερωτήματος, κατά ερευνητικό αντικείμενο
και άξονα διερεύνησης, αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς. Π.χ Το κριτήριο ΙΑα1 ανήκει
στον άξονα διερεύνησης (Ι) (Περιεχόμενο ΠΕΑΑ), στο ερευνητικό αντικείμενο (Α) που
αναφέρεται στην Επιλογή του θέματος του προγράμματος, στο ερευνητικό ερώτημα (α)
σχετικά με τους Λόγους επιλογής του θέματος του προγράμματος και είναι το πρώτο στη
σειρά των κριτηρίων αυτού του ερευνητικού ερωτήματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Θέμα, Αντικείμενο (Άξονας Διερεύνησης Ι)
5.1. Επιλογή του Θέματος και του Περιεχομένου του Προγράμματος
Στον πίνακα 4ΙΑ του Παραρτήματος εικονίζονται συχνότητες και ποσοστά των βαθμολογιών
των ΣΥΠ και των ΕΠ στα κριτήρια των ερευνητικών ερωτημάτων ΙΑα,β. Τα αποτελέσματα
της στατιστικής επεξεργασίας των στοιχείων της έρευνας, μαζί με συνοπτικά αποσπάσματα
από τα ΣΥΠ και τις ΕΠ των προγραμμάτων, παρουσιάζονται παρακάτω. Μπροστά από τον
τίτλο του κάθε κριτηρίου γράφεται η αρίθμησή του για ευκολία στην ανάγνωση των
αποτελεσμάτων στους πίνακες του Παραρτήματος.
5.1.1. Λόγοι Επιλογής του Θέματος και του Περιεχομένου του Προγράμματος
ΙΑα1. Σύνδεση με καθημερινή ζωή και την επικαιρότητα
Συνήθως, τα θέματα των προγραμμάτων ΠΕ σχετίζονται με την καθημερινή ζωή των
μαθητών και αντλούνται από την επικαιρότητα, όπως υποδηλώνει η υψηλή βαθμολογία των
ΣΥΠ και των ΕΠ. Το 63,6% (Ν=14) των ΣΥΠ και το 59,1% (Ν=15) των ΕΠ βαθμολογήθηκε
με τη μέγιστη βαθμολογία (4). Η μετακόμιση στο καινούργιο σχολείο και η διαμόρφωση της
αυλής του δημιούργησαν το ερέθισμα για την εκπόνηση του προγράμματος Β2. Στο ΣΥΠ του
αναφέρεται χαρακτηριστικά «Με αφορμή την πρόσφατη μεταφορά μας στο νέο κτίριο, οι ίδιοι
οι μαθητές και οι Σύλλογοι των καθηγητών και των γονέων και κηδεμόνων ενδιαφέρθηκαν για
τη δημιουργία κήπου και τη δενδροφύτευση της αυλής του σχολείου». Στο ΣΥΠ του
προγράμματος Β5 ενδιαφέρθηκαν να γνωρίσουν τοπικά είδη ζώων. «Οι μαθητές να
πληροφορηθούν για άλλα ζώα που είναι σχεδόν άγνωστα και ζουν δίπλα τους… είναι θέμα
τοπικού ενδιαφέροντος». Στο πρόγραμμα Β8, στο ΣΥΠ, κριτήριο επιλογής του θέματος του
προγράμματος αποτέλεσε η «… σοβαρότητα του προβλήματος των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς στην πόλη μας» και «Η αυξανόμενη απομάκρυνση των νέων από τα φυσικά
προϊόντα» για το πρόγραμμα Β10-ΣΥΠ.
Στο πρόγραμμα Β12, όπως γράφεται στο ΣΥΠ, το ενδιαφέρον για εκτεταμένη διερεύνηση
κέντρισε η μελέτη των επιπτώσεων της ρύπανσης της Μεσογείου στον Ελληνικό τουρισμό
«Η Ελλάδα ανήκει στην ομάδα των Μεσογειακών χωρών και η Κρήτη στην καρδιά της
Μεσογείου και ως εκ τούτου είναι ανάγκη να γνωρίσουμε και να διερευνήσουμε τη ρύπανση της
Μεσογείου, το θαλάσσιο περιβάλλον σε σχέση με τον τουρισμό καθώς και τα απειλούμενα είδη
της Μεσογείου». Η πληθυσμιακή αλλαγή στην περιοχή της Μεσαράς του νομού Ηρακλείου
σε συνδυασμό με τις εντατικές καλλιέργειες μείωσαν τα αποθέματα νερού και θορύβησαν
τους μαθητές ώστε να αποφασίσουν την εκπόνηση του προγράμματος Β14, σύμφωνα με τις
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αναφορές από το ΣΥΠ του που ενδεικτικά αναφέρονται: «Ενημέρωση των μαθητών για την
υπάρχουσα κατάσταση… Η έλλειψη του νερού λόγω ρύπανσης και κακής χρήσης με ταυτόχρονη
μείωση βροχοπτώσεων αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα των κατοίκων… Η
αύξηση του πληθυσμού της περιοχής προκαλεί αύξηση αναγκών για νερό για ύδρευση,
άρδευση».
ΙΑα2. Αξιοποίηση εμπειριών και ενδιαφερόντων των μαθητών
Στα προγράμματα ΠΕ και ΕΑΑ η αξιοποίηση των εμπειριών, οι εκπαιδευτικές ανάγκες και η
ικανοποίηση των ενδιαφερόντων των μαθητών πρέπει να προέχουν. Στα ΣΥΠ και στις ΕΠ
που μελετήθηκαν, οι βαθμολογίες των ΣΥΠ και των ΕΠ κυμάνθηκαν σε μέτρια επίπεδα
(Πίνακας 4ΙΑ). Οι βαθμολογίες, σε γενικές γραμμές, ισοκατανεμήθηκαν σε όλες τις
βαθμολογικές κλίμακες. Στο ΣΥΠ του προγράμματος Β8, κριτήριο επιλογής του θέματος του
προγράμματος αποτέλεσε «η έντονη επιθυμία κάποιων μαθητών για δραστηριοποίηση στο
θέμα αυτό», όπως και στο πρόγραμμα Β10, σύμφωνα με την αναφορά για «Εκδήλωση
ενδιαφέροντος από μαθητές» που περιέχεται στο ΣΥΠ του προγράμματος. Ο λόγος εκπόνησης
του προγράμματος Β1 φαίνεται να ήταν, όπως γράφεται στο ΣΥΠ του, «Η αναγκαιότητα να
αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν οι μαθητές το φυσικό περιβάλλον μέσω της μελέτης της
βιοποικιλότητας. Οι περισσότεροι μαθητές υστερούν σε βασικές γνώσεις θεμάτων του φυσικού
και βιοτικού περιβάλλοντος».
5.1.2. Τρόπος Επιλογής του Θέματος και του Περιεχομένου του Προγράμματος
Τα θέματα των προγραμμάτων ΠΕ συνιστάται να μην επιλέγονται από τον εκπαιδευτικό αλλά
από την Περιβαλλοντική Ομάδα μετά από συζήτηση (Αναστασάτος, 2006).
ΙΑβ1.

Επιλογή

του

θέματος

του

προγράμματος

μετά

από

συζήτηση

στην

Περιβαλλοντική Ομάδα ή Από τον Εκπαιδευτικό.
Δε φαίνεται, όμως, η επιλογή του θέματος του προγράμματος να γίνεται σε όλα τα ΣΠΠΕ
μετά από συζήτηση στην Περιβαλλοντική Ομάδα, μάλλον επιλέγεται από τον Εκπαιδευτικό,
με μικρές εξαιρέσεις (Πίνακας 4ΙΑ). Δεν αποκαλύπτεται ακριβώς ο τρόπος που έγινε η
επιλογή του θέματος σε όλα τα προγράμματα γι αυτό και οι μισές ΕΠ (Ν=11) πήραν πολύ
χαμηλή βαθμολογία. Στα ΣΥΠ οι βαθμολογίες ήταν ακόμη χαμηλότερες, το αντίστοιχο
ποσοστό ήταν ακόμη μεγαλύτερο (68,1%, Ν=15).
5.2. Θεματολογία των Προγραμμάτων ΠΕ
Τα θέματα που πραγματεύεται η ΑΑ προτείνονται από την UNECE στη Δεκαετία των ΗΕ για
την ΕΑΑ και συνοψίζονται στις εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ που αφορούν τα ΣΠΠΕ και
εισηγούνται από το ΠΙ της χώρας μας. Είναι η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, η

67
φτώχεια, η ανισότητα, τα τρόφιμα, η γεωργία, τα δάση, η βιοποικιλότητα, η ερημοποίηση, η
ξηρασία, το πόσιμο νερό, οι ακτές, η ενέργεια, η ατμόσφαιρα, το κλίμα, η διαχείριση των
απορριμμάτων, οι επικίνδυνοι ρύποι, η διεθνής ασφάλεια, ο πολιτισμός, οι βιώσιμες
κοινότητες, οι κοινωνικές διακρίσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αστικοποίηση, η
μετανάστευση-προσφυγιά, ο αειφόρος τουρισμός (εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ, 2007; Βεργοπούλου &
Σκούλλος, 2007; Scott, 2003). Τα θέματα των ΣΠΠΕ που μελετήθηκαν είναι σχετικά με τα
προαναφερόμενα. Οι τίτλοι είναι, σε πολλές περιπτώσεις, αποκαλυπτικοί και του
περιεχομένου των προγραμμάτων και περιέχονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος.
5.2.1. Το θέμα του προγράμματος βασίζεται στις Αρχές της ΕΑΑ (UNECE)
ΙΒα1. Φροντίδα Περιβάλλοντος
Σύμφωνα με τη Χάρτα της Γης (Earth Chater, 2000), ο σεβασμός και φροντίδα για τη ζωή σε
μια βιώσιμη κοινότητα συνίσταται στο σεβασμό της Γης και της ζωής σε όλη την
ποικιλομορφία τους, στη φροντίδα για τη ζωή στην κοινότητα με κατανόηση, οίκτο και
αγάπη. Το πέρασμα από την προστασία του περιβάλλοντος στη φροντίδα του περιβάλλοντος
ως βασικός προσανατολισμός των προγραμμάτων ΠΕ και ΕΑΑ δε φαίνεται να έχει γίνει με
σαφήνεια στα ΣΠΠΕ που μελετήθηκαν (Πίνακας4ΙΒ). Οι βαθμολογίες των προγραμμάτων
ήταν μέτριες και για τους δύο τύπους αρχειακού υλικού. Κατ΄ εξαίρεση, στο ΣΥΠ του Α1
προγράμματος αναφέρεται ρητά η λέξη φροντίδα στους στόχους του προγράμματος: «Οι
μαθητές αναμένεται να υιοθετήσουν, τέλος, θετικές στάσεις προς το περιβάλλον, να
διαμορφώσουν αξίες σεβασμού, εκτίμησης, φροντίδας, υπευθυνότητας, συμμετοχικής δράσης
για την προστασία του ευρύτερου περιβάλλοντός τους».
ΙΒα2. Ανάπτυξη Αντικαταναλωτικού προτύπου
Σε ότι αφορά το Φιλοσοφικό Πλαίσιο της ΕΑΑ, ενδεικτικά αναφέρεται η άποψη του Scott
(2006) που υποστηρίζει ότι η EAA πρέπει να προάγει ενημερωμένες και εξειδικευμένες
συμπεριφορές και τρόπους σκέψης όπου κρίνεται αναγκαίο από τους ειδικούς. Όλο αυτό
είναι εκμάθηση για να γίνουμε πιο αποδοτικοί, λιγότερο σπάταλοι. Όπως και στο κριτήριο
ΙΒα1, έτσι και σ’ αυτό οι βαθμολογίες των ΣΥΠ και ΕΠ ήταν μέτριες (Πίνακας 4ΙΒ). Δε
φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα που να προωθείται αρκετά το αντικαταναλωτικό
πρότυπο μέσω των ΣΠΠΕ. Δεν υπάρχουν ρητές αναφορές παρά μόνο μερικές που να
σχετίζονται με το αντικαταναλωτικό πρότυπο, όπως στο ΣΥΠ του προγράμματος Β7 όπου
υπάρχει η αναφορά του «Να υιοθετήσουν (οι μαθητές)καθημερινές συνήθειες σωστής χρήσης
του νερού».
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ΙΒα3. Ανάδειξη παραδοσιακού τρόπου διαβίωσης
Σύμφωνα με τη Στρατηγική της UNECE για την ΕΑΑ (UNECE, 2005), η παραδοσιακή
γνώση πρέπει να εκτιμηθεί και να διατηρηθεί ως αναπόσπαστο τμήμα της εκπαίδευσης για
την ΑΑ. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ψάχνουν για ιδέες και προοπτικές στην ΕΑΑ, για
επαναδραστηριοποίηση και καινοτομίες στη διδασκαλία και μάθηση παραδοσιακών θεμάτων.
Σε ορισμένα προγράμματα, που το θέμα τους σχετίζεται άμεσα ή μπορεί να σχετιστεί εύκολα
με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής, αναδεικνύεται με πολύ καλό τρόπο ο παραδοσιακός τρόπος
ζωής, όπως φαίνεται στα αποσπάσματα που παραθέτονται παρακάτω. Δε συμβαίνει όμως το
ίδιο στα υπόλοιπα προγράμματα, των οποίων οι βαθμολογίες ποίκιλαν σε όλη τη
βαθμολογική κλίμακα αυτού του κριτηρίου (Πίνακας 4ΙΒ). Στην ΕΠ του προγράμματος Β3
αναφέρεται ότι οι μαθητές γνωρίζουν «Πως γίνεται η καλλιέργεια χωρίς τοξικές χημικές
ουσίες; Διατήρηση της γονιμότητας και της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους:
καλλιεργούνται ψυχανθή φυτά, γίνεται χλωρή λίπανση, χρησιμοποιείται κοπριά ζώων που
εκτρέφονται βιολογικά, με χρήση κόμποστ από βιολογικές μονάδες». Στο ΣΥΠ του Β10
προγράμματος οι μαθητές καλούνται «Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της κρητικής
διατροφής για την ανάπτυξή τους, να είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα λαογραφικής
παράδοσης, σεβασμού στα ήθη και έθιμα του τόπου ώστε να διατηρήσουν επαφή με τα αγνά,
φυσικά, παραδοσιακά προϊόντα». Στο πρόγραμμα Α7, στο ΣΥΠ και στην ΕΠ του αναφέρεται
ότι πρέπει «Να αναδειχθεί το παραδοσιακό οικιστικό περιβάλλον μιας ιστορικής τοποθεσίας
βασικό στοιχείο προσδιορισμού της πολιτισμικής και πολιτιστικής ταυτότητάς της και να μπορεί
να συμβάλλει στον τρόπο ζωής των κατοίκων αναβαθμίζοντας το αισθητικό τους κριτήριο και
την ποιότητα ζωής» και «Να δημιουργηθούν παραδοσιακά μαγαζιά, εστιατόρια καθώς και
παραδοσιακοί ξενώνες για τους επισκέπτες».
ΙΒα4. Παγκόσμια διάσταση τοπικών ζητημάτων
Βασική αρχή της ΕΑΑ είναι η παγκοσμιοποίηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Χαρακτηρίζονται ως Παγκόσμια Προβλήματα αυτά της μετανάστευσης, της πείνας, της
εξάρτησης, από τις αρρώστιες, τους πολέμους και την έλλειψη του νερού και της μείωσης της
βιοποικιλότητας στον πλανήτη. Απαιτείται Εμβάθυνση στις αιτίες που οδηγούν τους λαούς
στην πείνα και την εξάρτηση (UN, 2002; Ταμουτσέλη, 2006). Σύμφωνα με τον Huckle
(2006c), η κάθε μέρα, στο χωριό ή στην πόλη, η ζωή πρέπει να είναι τμήμα της παγκόσμιας
ζωής. Όμως, στα ΣΠΠΕ που μελετήθηκαν, δε φαίνεται να δίνεται παγκόσμια διάσταση σε
περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως φαίνεται από τη χαμηλή βαθμολογία των ΕΠ και των
ΣΥΠ σ΄ αυτό το κριτήριο (Πίνακας 4ΙΒ). Οι μισές ΕΠ πήραν βαθμούς 0 και 1 και τα μισά
από τα ΣΥΠ πήραν βαθμό 1 (Πίνακας 4ΙΒ). Σε ελάχιστα προγράμματα, τα οποία και
ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω υπάρχουν αποσπάσματα στα ΣΥΠ τους στα οποία
φαίνεται να διευρύνονται τα τοπικά σύνορα και να μεγεθύνονται οι διαστάσεις των τοπικών
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προβλημάτων. Στο πρόγραμμα Α1 «Το παράδειγμα της περιοχής αυτής της Κρήτης μπορεί να
έχει επιπτώσεις σε άλλα νησιωτικά

διαμερίσματα με παρόμοια χαρακτηριστικά…Είναι

χαρακτηριστικό πως στην ενιαία Ευρώπη υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών, ώστε τα
πετυχημένα παραδείγματα μιας περιοχής να ληφθούν υπόψη και σε άλλες περιοχές». Στο
πρόγραμμα Α4 αναφέρεται το εξής «Η προβολή των πληροφοριών και των συμπερασμάτων
της εργασίας μας στο Διαδίκτυο ώστε να είναι προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο παγκοσμίως,
θα συμβάλουν στη γνωριμία και την προβολή του τόπου μας αλλά και της μεσογειακής
διατροφής και κουλτούρας».
5.2.2. Το θέμα του προγράμματος περιέχει τις Διαστάσεις της Αειφορίας
Σύμφωνα με τη Στρατηγική της UNECE για την ΕΑΑ (2005), η ΕΑΑ αναπτύσσεται ως μια
ευρεία και ολοκληρωμένη έννοια η οποία περιλαμβάνει αλληλοσχετιζόμενα περιβαλλοντικά,
οικονομικά και κοινωνικά θέματα. Πολλοί ειδικοί μιλούν για 4 πυλώνες της αειφορίας,
περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμός (Σκούλλος, 2007) και μερικοί και για πέμπτο,
δίνουν και την προσωπική διάσταση στην ΑΑ (Huckle, 2006).
Από την παρούσα έρευνα δε φαίνεται οι εκπαιδευτικοί να σχεδιάζουν τα προγράμματα κατά
τρόπο ώστε να αναπτύξουν και τις πέντε διαστάσεις της αειφορίας. Οι διαστάσεις της
αειφορίας, σχεδιάζονται να προωθηθούν στα ΣΠΠΕ με την παρακάτω σειρά βαρύτητας
προσωπική (3,09), πολιτιστική (2,86), κοινωνική (2,82), οικολογική (2,41) και οικονομική
(1,91). Για την κατάταξη στην κλίμακα αυτή υπολογίστηκαν οι μέσες τιμές των βαθμολογιών
στα ΣΥΠ, οι οποίες περιέχονται στις αντίστοιχες παρενθέσεις.
Παρά το γεγονός ότι τα ερευνητικά δεδομένα σε ότι αφορά την αξιολόγηση των
προγραμμάτων ΠΕ προς την κατεύθυνση της ΑΑ είναι πολύ περιορισμένα στον ελλαδικό
χώρο, εντούτοις, σε μια έρευνα της Παναγιωτίδου κά. (2007) σχετικά με τη διερεύνηση των
απόψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νόμου
Λάρισσας σε θέματα ΠΕ και Αειφορίας προκύπτουν παρόμοια ευρήματα σε ότι αφορά την
αδυναμία προώθησης του συνόλου των διαστάσεων της αειφόρου ανάπτυξης. Από την
αναφερόμενη έρευνα διαπιστώνεται ότι, σε σχέση με τους τέσσερις πυλώνες της αειφορίας
περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει
εξισορρόπηση μεταξύ τους (78,4%) με την οικονομία να αποτελεί κυρίαρχο πυλώνα
προσανατολισμού (92,6%)».
Παρακάτω παραθέτονται συχνότητες, ποσοστά (πίνακας 4ΙΒ) και μερικές αναφορές
αποσπάσματα από τα κείμενα του αρχειακού υλικού σχετικά με την οικολογική, οικονομική,
κοινωνική, πολιτιστική και προσωπική διάσταση της Αειφορίας, όπως αυτά προέκυψαν από
την ανάλυση περιεχομένου των ΣΥΠ και των ΕΠ.

70
ΙΒβ1. Οικολογική
Σε σχετικά καλό βαθμό φαίνεται να αναλύεται η οικολογική διάσταση της αειφορίας στα
ΣΠΠΕ (Πίνακας 4ΙΒ). Ελαφρώς λιγότερα από τα μισά ΣΠΠΕ (Ν=11, 40,9%) πήραν
βαθμολογίες 3 και 4 σ΄ αυτό το κριτήριο. Σε μερικά προγράμματα, που βόλευε ίσως ιδιαίτερα
και το θέμα, η οικολογική διάσταση της αειφορίας αναλύθηκε σε μεγάλο βαθμό και από αυτά
απομονώθηκαν και τα παρακάτω αποσπάσματα. Στο ΣΥΠ του προγράμματος Α7 αναφέρεται
το εξής «Ιδιαίτερα για μια τουριστική περιοχή, όπως η πόλη του Ηρακλείου, στόχος μας είναι
το ανθρωπογενές περιβάλλον της να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της τουριστικής
βιομηχανίας και βασικό παράγοντα οικιστικής ανάπτυξης, μιας ανάπτυξης ωστόσο ιδιαίτερα
εύθραυστης, η οποία θα πρέπει να είναι βιώσιμη και να βρίσκεται εντός κάποιων ορίων». Κάτι
ανάλογο ενδεικτικά

αναφέρεται και στο ΣΥΠ του προγράμματος Α4: «Περιβαλλοντική

διάσταση: Βιολογική καλλιέργεια, ευαισθητοποίηση προστασία του περιβάλλοντος».
ΙΒβ2. Οικονομική
Αρκετοί ειδικοί στο διεθνή χώρο της ΕΑΑ, που πήραν μέρος στο International debate on
education for sustainable development της IUCN (Hesselink, Kempen, and Wals, 2000),
θεωρούν ότι τα ΠΕΑΑ, μεταξύ των άλλων, θα πρέπει, πολύ περισσότερο, να στραφούν προς
την οικονομική κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα.
Ελλείψεις παρατηρούνται να υπάρχουν στην ανάπτυξη της οικονομικής διάστασης της
αειφορίας στα προγράμματα που αναλύθηκαν. 15 προγράμματα, ποσοστό 68,2%
βαθμολογήθηκαν με το 1 και το 2 της πεντάβαθμης κλίμακας. Ενδεικτικά παραθέτονται τα
αποσπάσματα εκείνα στα οποία στηρίχτηκε η υψηλότερη βαθμολογία 6 προγραμμάτων
(27,3%). Στο ΣΥΠ του Α3 προγράμματος υπάρχει η παρακάτω σχετική αναφορά «Με την
εξοικονόμηση ενέργειας συμβάλλουν στην οικονομία της οικογένειας και στην οικονομία της
χώρας» και παρακάτω «Καταγραφή της σχέσης

του φυσικού / ιστορικού /πολιτιστικού

περιβάλλοντος και της οικονομικής ζωής των Αρχανών». Στο ΣΥΠ του Α4 προγράμματος
υπάρχει η παρακάτω σχετική αναφορά «Οικονομική διάσταση: Αμπέλι και κρασί, βασική
καλλιέργεια και παραγωγή στην περιοχή, σημαντική πηγή εισοδήματος των κατοίκων και
οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής».
Σε αντίθεση προς το παραπάνω αποτέλεσμα, σχετικά με την ανάδειξη της οικονομικής
διάστασης της αειφορίας, είναι τα αποτελέσματα της έρευνας των Παναγιωτίδου κά. (2007)
σχετικά με τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αειφορίας, οι
οποίοι θεωρούν ότι η οικονομική διάσταση της αειφορίας αποτελεί κυρίαρχο πυλώνα
προσανατολισμού (92,6%). Η άποψη αυτή δε φαίνεται να εφαρμόζεται στην πράξη.
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ΙΒβ3. Κοινωνική
Η κοινωνική διάσταση της αειφορίας φαίνεται να προωθείται, μέσω των ΣΠΠΕ, σε πολύ
καλύτερο βαθμό απ΄ ότι η οικολογική και η οικονομική. Το 59,1% των ΕΠ μπήκαν στις δύο
ανώτερες βαθμολογικές κλίμακες καθώς επίσης και τα μισά από τα ΣΥΠ. Σε λίγα βέβαια
προγράμματα

υπάρχουν

παρόμοιες

με

τις

παρακάτω

αναφορές

που

κρίθηκαν

αντιπροσωπευτικές για επιτυχή προώθηση της κοινωνικής διάστασης των προβλημάτων και
παραθέτονται ενδεικτικά. Στο ΣΥΠ του Α7 προσπαθούν να προσδιορίσουν την κοινωνική
διάσταση της αειφορίας με το «Να κατανοήσουν όρους, όπως προβλήματα περιβάλλοντος,
ανθρώπινες συνήθειες, όρια ανάπτυξης, να τους συσχετίσουν με την τρέχουσα πραγματικότητα».
Στο ΣΥΠ του Α3 επιδιώκεται «Η κοινωνικοποίηση των ατόμων ενός χώρου, μέσα από το
παιχνίδι και η ένταξή τους μέσα στο Κοινωνικό Περιβάλλον». Όπως έχει αναφερθεί και
προηγουμένως, στο πρώτο μέρος της εργασίας, η Φλογαΐτη (2006), θεωρεί την Εκπαίδευση
για το Περιβάλλον και την Αειφορία εκείνη την τάση στην ΠΕ που μετατοπίζει το κέντρο
βάρους από τη φύση στην κοινωνία, από οικολογικές προσεγγίσεις σε κοινωνικοπολιτικές.
ΙΒβ4. Πολιτιστική
Πολύ καλά προσεγγίζεται η πολιτιστική διάσταση της αειφορίας στα ΣΠΠε. Το 40,9% (Ν=9)
των ΕΠ πήρε βαθμό 4 και το 45,5% (Ν=10) των ΣΥΠ. Το ποσοστό αυτό των ΣΥΠ, που
βαθμολογήθηκε με 4, ήταν το μεγαλύτερο από όλες τις διαστάσεις της αειφορίας. Οι
πολιτιστικοί σύλλογοι αποτελούν το είδος των συνεργασιών που επιλέγεται περισσότερο στα
ΣΥΠ των προγραμμάτων. Το μεγαλύτερο ποσοστό αναφορών στα ΣΥΠ (24,42%, Ν=21)
σχεδιάζουν συνεργασίες με πολιτιστικούς συλλόγους και οργανώσεις όπως Όμιλος Φίλων
του Κρητικού Ιχνηλάτη, σύλλογοι GAWF, NoahsArK, Κυνηγετικός Σύλλογος Ηρακλείου,
Φυσιολατρικός σύλλογος Αρχανών, Σύλλογος Ζωόφιλη δράση, κλπ). Ενδεικτικά δίνονται οι
παρακάτω αναφορές στα ΣΥΠ των προγραμμάτων Α3, Α4 και Α7 στις οποίες σκιαγραφείται
η πολιτιστική διάσταση της αειφορίας. Στο ΣΥΠ του Α7 αναφέρεται ότι «Το παραδοσιακό
οικιστικό περιβάλλον μιας ιστορικής τοποθεσίας αποτελεί βασικό στοιχείο προσδιορισμού της
πολιτισμικής και πολιτιστικής ταυτότητάς της και μπορεί να συμβάλλει στον τρόπο ζωής των
κατοίκων αναβαθμίζοντας το αισθητικό τους κριτήριο και την ποιότητα ζωής». Από το ΣΥΠ
του Α3 απομονώθηκε το παρακάτω απόσπασμα: «Δημιουργία πολιτών που γνωρίζουν και
σέβονται το Φυσικό Περιβάλλον και την Πολιτισμική του κληρονομιά,…», ομοίως και από το
ΣΥΠ του Α4 «Πολιτιστική διάσταση: Αμπέλι-κρασί και ελληνικός πολιτισμός» και
παρακάτω «Ιστορική διάσταση: Διαχρονικές αναφορές σε κείμενα λογοτεχνικά και ιστορικά,
αρχαιολογικά ευρήματα και ιστορικές πηγές».
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ΙΒβ5. Προσωπική
Όπως και το κριτήριο ΙΒβ4 της πολιτιστικής διάστασης της αειφορίας, έτσι και αυτό, της
προσωπικής διάστασης της αειφορίας, συγκέντρωσε ικανοποιητική σχετικά βαθμολογία και
στις ΕΠ και στα ΣΥΠ των προγραμμάτων (Πίνακας 4ΙΑ). Το μεγαλύτερο ποσοστό των ΕΠ
που βαθμολογήθηκε με 4 από όλες τις διαστάσεις της αειφορίας ήταν αυτού του κριτηρίου
(54,5%, Ν=12). Φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί που σχεδίασαν και υλοποίησαν τα ΣΠΠΕ που
μελετήθηκαν στην παρούσα έρευνα βρίσκονται προς την ίδια κατεύθυνση με τις απόψεις του
Huckle (2006) που βάζει ως πέμπτη διάσταση της αειφορίας, την προσωπική.
Παρακάτω δίνονται ενδεικτικά αναφορές από δύο ΣΥΠ.
Α7-ΣΥΠ-Α-«Να γίνουν ικανοί να δραστηριοποιούνται για την πραγμάτωση στόχων συμβατών
με τις προσωπικές τους πεποιθήσεις».
Α1-ΣΥΠ-Α-«Τελικά οι δραστηριότητες του προγράμματος βοηθούν στην ολοκλήρωση του
εσωτερικού κόσμου των μαθητριών και των μαθητών».
Στον πίνακα 4ΙΑΒ συνοψίζονται συνολικά ευρήματα στη θεματική ενότητα Ι η οποία
αφορούσε στο Περιεχόμενο των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη
(Θέμα, Αντικείμενο). Εικονίζονται συχνότητες και ποσοστά των βαθμολογιών των ΣΥΠ και
των ΕΠ στα ερευνητικά ερωτήματα ΙΑα για τους λόγους επιλογής των θεμάτων των
προγραμμάτων και ΙΒα,β για το κατά πόσο η θεματολογία των προγραμμάτων ικανοποιεί τις
αρχές της ΕΑΑ και αναπτύσσει τις διαστάσεις της Αειφορίας. Τα αποτελέσματα προέκυψαν
από τη συνολική στατιστική επεξεργασία όλων εκείνων των κριτηρίων που ικανοποιούν αυτά
τα ερωτήματα. Στη θεματική περιοχή Ι, και ειδικότερα στα ερευνητικά αντικείμενά της ΙΑ
περί Επιλογής του Θέματος και του Περιεχομένου του Προγράμματος και ΙΒ περί της
Θεματολογίας των Προγραμμάτων ΠΕ, τα ερευνητικά ερωτήματα ΙΑα και ΙΒβ απαντήθηκαν
σε ικανοποιητικό βαθμό κατά τη μελέτη των ΣΥΠ και των ΕΠ (Πίνακας 4ΙΑΒ). Το 68,2%
των ΕΠ (Ν=15) και το 86,4% (Ν=19) βαθμολογήθηκαν στις δύο μεγαλύτερες βαθμολογικές
κλίμακες. Τα ΣΠΠΕ δηλαδή φαίνεται να συνδέονται με την καθημερινή ζωή και την
επικαιρότητα, να αξιοποιούν εμπειρίες και ενδιαφέροντα των μαθητών και να αναπτύσσουν
τις περισσότερες από τις διαστάσεις της αειφορίας. Οι βαθμολογίες ήταν λίγο χαμηλότερες
στα κριτήρια των ερευνητικών ερωτημάτων για την ικανοποίηση των αρχών της ΕΑΑ,
σύμφωνα με την UNECE (2005) κατά το σχεδιασμό και υλοποίηση των ΣΠΠΕ. Το 77,3%
(Ν=17) των ΕΠ βαθμολογήθηκαν με 2 ή 3 στο σχετικό ερευνητικό ερώτημα (ΙΒα) και το
63,7% (Ν=14) των ΣΥΠ. Ανάλογες βαθμολογίες (με το ΙΒα) στα ΣΥΠ και στις ΕΠ
συγκέντρωσε και το ερευνητικό ερώτημα ΙΒβ το οποίο αναφέρεται στην ανάπτυξη των
διαστάσεων της αειφορίας στα προγράμματα.
Από τα αποτελέσματα, δε φαίνεται οι εκπαιδευτικοί να σχεδιάζουν τα προγράμματα κατά
τρόπο ώστε να αναπτύσσουν ισότιμα και τις πέντε διαστάσεις της αειφορίας. Υπήρξαν
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βέβαια και προγράμματα όπου ο σχεδιασμός της προώθησης των διαστάσεων της αειφορίας
βαθμολογήθηκε στις δύο ανώτερες βαθμολογικές κλίμακες και στις πέντε διαστάσεις της
αειφορίας. Θα περίμενε κάποιος πιο ανεπτυγμένη την οικολογική διάσταση της αειφορίας,
λόγω της φύσης των προγραμμάτων ΠΕ. Αυτό οφείλεται ίσως στο περιεχόμενο που
αποφασίστηκε να δοθεί στα περισσότερα θέματα των προγραμμάτων που ήταν πολιτιστικού
και κοινωνικού ενδιαφέροντος, ίσως πιο κοντά στα ενδιαφέροντα των μαθητών. Αλλά και οι
ειδικότητες των εκπαιδευτικών που συντόνισαν τα ΣΠΠΕ, κατά 68% δεν ήταν των Φυσικών
Επιστημών. Από τους 50 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στα προγράμματα που
μελετήθηκαν, οι Ν=16 (32%) ήταν του κλάδου ΠΕ4 των Φυσικών Επιστημών, οι υπόλοιποι
είχαν 17 διαφορετικές ειδικότητες. Πιθανόν, ανέπτυσσαν το περιεχόμενο του προγράμματος
ώστε να ταιριάζει προς την επιστημονική τους ειδίκευση και τα προσωπικά τους
ενδιαφέροντα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΣΚΟΠΟΙ

ΚΑΙ

ΣΤΟΧΟΙ

ΤΩΝ

ΠΕΑΑ

ΓΙΑ

ΤΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΤΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (Άξονας Διερεύνησης ΙΙ)
Σύμφωνα με τη Στρατηγική της UNECE (UNECE, 2005) για την ΕΑΑ, σκοπός της ΠΕ και
της ΕΑΑ είναι να δημιουργήσουν πολίτες που θα σέβονται τους κανόνες σε ένα σχεδιασμένο
μέλλον, που θα προωθούν αλλαγές στις συμπεριφοράς απέναντι στο περιβάλλον σε ατομικό
και κοινωνικό επίπεδο. Η ΕΑΑ οφείλει να προετοιμάζει τους νέους για ενεργητική
συμμετοχή στις κοινωνικές αλλαγές στηριζόμενη στις αξίες της δημοκρατίας, παρά τη
συνθετότητα και την αβεβαιότητα καταστάσεων και περιπτώσεων (Mogensen & Mayer,
2005). Η Διακήρυξη της Τυφλίδας (UNESCO, 1977) πέντε κατηγορίες στόχων που πρέπει να
αποκτήσουν άτομα και ομάδες μέσω της ΠΕ: (α) συνειδητοποίηση και ευαισθησία απέναντι
στο περιβάλλον και στα περιβαλλοντικά προβλήματα (β) γνώση και κατανόηση του
περιβάλλοντος και περιβαλλοντικά προβλήματα (γ) στάσεις φροντίδας για το περιβάλλον (δ)
δεξιότητες που προσδιορίζουν και επιλύουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα και (ε) ενεργός
συμμετοχή στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι των προγραμμάτων ΠΕ, σύμφωνα με τη Χάρτα του Βελιγραδίου
(1975) και στη Στρατηγική της UNECE για την ΕΑΑ (2005) πρέπει να αναφέρονται σε
Γνώσεις, Κατανόηση, Στάσεις, Ανάπτυξη δεξιοτήτων, ικανοτήτων, αξιών και συμπεριφορών
των εκπαιδευομένων. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνεται και στην ανάπτυξη ικανοτήτων
αξιολόγησης και συμμετοχικής δράσης.

Αυτή η κατηγοριοποίηση στόχων των ΠΕΑΑ

τηρήθηκε κατά τον καθορισμό των σχετικών κριτηρίων αξιολόγησης.
6.1. Καλλιέργεια Γνώσεων
Οι Mogensen & Mayer (2005) σε μια συγκριτική μελέτη από 13 χώρες, αναρωτιούνται τι
είδους γνώση πρέπει να προσφερθεί στα ΠΕΑΑ και παραθέτουν σχετικές τάσεις και απόψεις
οι οποίες θεωρούν τη γνώση εξειδικευμένη παραγωγή που μεταδίδεται ως θεμέλιο για
ανάληψη δράσης. Την αντιμετωπίζουν ως ατομική κατασκευή με συγκινήσεις και αξίες. και
ως σύνθετη κοινωνική κατασκευή που αντανακλά κοινωνικές συνήθειες και αποσαφηνίζει
αξίες και τη θετικιστική κριτική σκέψη.
Στον πίνακα 4ΙΙΑ εικονίζονται συχνότητες και ποσοστά των βαθμολογιών των ΣΥΠ και των
ΕΠ στα κριτήρια ΙΙΑα,β που αξιολογούν τα ΣΠΠΕ σχετικά με την καλλιέργεια γνώσεων των
μαθητών σε θέματα Οικολογίας και ΑΑ. Αναλυτικότερα, κατά κριτήριο αξιολόγησης,
παραθέτονται ενδεικτικά και αποσπάσματα από τα κείμενα του αρχειακού υλικού που
αναλύθηκε.
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6.1.1. Καλλιέργεια Γνώσεων σε θέματα Οικολογίας
Στα ΣΠΠΕ αναπτύσσονται θέματα οικολογίας, αλλά όχι και πολύ εκτενώς, απ΄ ότι προκύπτει
από τη στατιστική ανάλυση των βαθμολογιών στα αντίστοιχα κριτήρια (Πίνακας 4ΙΙΑ).
Σύμφωνα με τους Mogensen & Mayer (2005), η ΠΕ πρέπει να προτείνει ένα πλαίσιο όπου θα
είναι δυνατόν να γίνονται εκτιμήσεις για τον φυσικό κόσμο. Σε μερικά προγράμματα αυτό
σχεδιάζεται και επιτυγχάνεται ενώ σε άλλα όχι. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από τη
βαθμολόγηση των δύο κριτηρίων του ερωτήματος ΙΙΑα, περί της παρεχόμενης οικολογικής
γνώσης μέσω των ΣΠΠΕ, εικονίζονται στον Πίνακα 4ΙΙΑΓ. Το 40,9% (Ν=9) των ΣΠΠΕ
βαθμολογήθηκαν με 3 και ελαφρώς μεγαλύτερο ποσοστό πήρε βαθμό 1 και 2 (45,5%, Ν=10).
Στην ΕΠ του προγράμματος Α1 γράφουν δύο μαθητές πως «έμαθα πως είναι η Φύση μας έξω
από τα καυσαέρια της πόλης» και «Έμαθα καινούργια φυτά και καινούργια βουνά». Παρόμοια
αναφέρει και ένας άλλος μαθητής στην ΕΠ του Α2 «έμαθα πολλά πράγματα για την περιοχή
μου και όχι μόνο, αλλά και για ζώα». Σύμφωνα με την Gough (2005), οι μαθητές που
συμμετέχουν στα ΠΕΑΑ, μαθαίνουν να συλλέγουν δεδομένα, να χαρτογραφούν και να
ταξινομούν, συνδέουν το περιβάλλον με τη λογοτεχνία, τα μαθηματικά. Αποκτούν ειδικά
θεματικά οφέλη, όπως πχ για τα φυτά, τα ζώα, τη διατροφή, συνδέονται με εθνικές βάσεις
δεδομένων των ειδών. Γενικά αποκτούν θετική στάση απέναντι στη μάθηση, και
βελτιώνοντας την προσωπική τους έκφραση, τους κάνει περισσότερο επιτυχείς σε όλα τα
μαθήματα.
ΙΙΑα1.Βιοτικοί, αβιοτικοί παράγοντες φυσικών οικοσυστημάτων
Σε καλό επίπεδο φαίνεται ότι παρέχονται γνώσεις, μέσω των ΣΠΠΕ, για τους βιοτικούς και
αβιοτικούς παράγοντες των οικοσυστημάτων, αφού ποσοστό 54,6% (Ν=12) των
προγραμμάτων πήρε βαθμολογία 3 και 4 (Πίνακας 4ΙΙΑ). Σε μερικά προγράμματα, βασικός
στόχος είναι η γνωριμία με τον έμβιο και άβιο κόσμο των οικοσυστημάτων, όπως ενδεικτικά
αναφέρεται στα ΣΥΠ των προγραμμάτων Β1 για «Απόκτηση βασικών γνώσεων σε θέματα
οικολογίας/λειτουργίας των φυσικών οικοσυστημάτων» και Α1: «Οι μαθητές στα πλαίσια του
προγράμματος έχουν την ευκαιρία να: Ανακαλύψουν οι ίδιοι σημαντικά στοιχεία του φυσικού
περιβάλλοντος δηλαδή για τη γεωλογική εξέλιξη της περιοχής, για τις πηγές, για τα
οικοσυστήματα, για τα ενδημικά και απειλούμενα είδη της πανίδας και χλωρίδας, τόσο στην
υπάρχουσα καταγεγραμμένη επιστημονική γνώση, όσο και στο ίδιο το περιβάλλον».
ΙΙΑα2.Σχέσεις μεταξύ των παραγόντων των οικοσυστημάτων, μηχανισμών
Η ΕΑΑ παρέχει γνώσεις για τις σχέσεις των ανθρώπων και του περιβάλλοντος και για τις
σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, ενημέρωση για τη μείωση των φυσικών πόρων του πλανήτη,
για τη συνθετότητα των παγκόσμιων ζητημάτων, τις διαφορετικές απόψεις της οικονομικής
και κοινωνικής ανάπτυξης σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο (Huckle J.,2006α).
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Στους στόχους των προγραμμάτων δεν αναφέρεται ιδιαίτερα η μελέτη των μηχανισμών και
των αλληλεπιδράσεων των περιβαλλοντικών παραγόντων. Μπορεί βέβαια να γίνεται στην
πορεία υλοποίησης του προγράμματος αλλά να μην αναφέρεται στα ΣΥΠ και στις ΕΠ όπου
οι βαθμολογίες ήταν σχετικά χαμηλές (Πίνακας 4ΙΙΑ. Περισσότερα από τα μισά ΣΠΠΕ
(59,1%, Ν=13) βαθμολογήθηκαν στις ΕΠ τους με βαθμό 1 και 2. Ενδεικτικά παραθέτονται οι
παρακάτω αναφορές. Το 13,6% (Ν=3) των ΕΠ δεν είχαν στοιχεία για την αξιολόγηση του
κριτηρίου και βαθμολογήθηκαν με μηδέν. Η βαθμολογίες των ΣΥΠ ήταν ελαφρώς καλύτερες,
υπήρχαν περισσότερα στοιχεία που να δείχνουν πως τα ΣΠΠΕ σχεδιάζονται ώστε να
αναλύουν τις σχέσεις μεταξύ των παραγόντων των οικοσυστημάτων και των μηχανισμών
λειτουργίας τους. Παρακάτω παραθέτονται μερικές αναφορές από προγράμματα που
επιχείρησαν να διαπραγματευθούν αυτά τα θέματα. Στο πρόγραμμα Β1 αναφέρουν ότι
«Έμφαση θα δοθεί σε εντυπωσιακά χαρακτηριστικά, φαινόμενα, αλληλεπιδράσεις των φυτικών
και ζωικών οργανισμών στα οικοσυστήματα, τα οποία θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον των
μαθητών και θα οξύνουν την παρατηρητικότητα και την κρίση τους» και παρακάτω, στο ίδιο
πρόγραμμα «Σύνδεση της βιοποικιλότητας και της λειτουργίας της με την προστασία του
περιβάλλοντος». Στο πρόγραμμα Β5 ενδιαφέρονται «Οι μαθητές να κατανοήσουν τις σχέσεις
ανθρώπου – περιβάλλοντος». Στο πρόγραμμα Α2 αναφέρεται η παρατήρηση πως «Ιδιαίτερα
στην ενδοχώρα του νησιού η συνύπαρξη με τα ζώα και τα φυτά δημιούργησε σημαντικό
απόθεμα γνώσης που με την αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων κινδυνεύει να χαθεί». Στο
πρόγραμμα Α3 ενδιαφέρει η «Συνειδητοποίηση εκ μέρους των μαθητών, μέσα από το
‘παιχνίδι’, για τις αλλαγές που έχουν επέλθει τόσο στο Φυσικό όσο και στο Πολιτισμικό
Περιβάλλον των Αρχανών».
6.1.2. Καλλιέργεια Γνώσεων σε θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης
ΙΙΑβ1.Κοινωνικές σχέσεις, μηχανισμοί τους
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτέλεσε τον κύριο στόχο της ΠΕ. Η φροντίδα του
περιβάλλοντος με την αειφόρο διαχείρισή του επιδιώκεται με την ΕΑΑ (Ταμουτσέλη, 2006;
Tillbury & Cooke, 2005). Η (WWF Ελλάς, 2007) θεωρεί ότι επειδή δεν υπάρχουν
μονοδιάστατες απαντήσεις στα περιβαλλοντικά ζητήματα, η ΕΑΑ, λόγω του χαρακτήρα της,
βοηθά τους μαθητές στο να νοηματοδοτήσουν οι ίδιοι την έννοια της αειφορίας. Βασικό θέμα
ΕΑΑ αποτελούν οι κοινωνικές σχέσεις και οι μηχανισμοί τους διότι συνδυάζονται με
οικονομικούς και πολιτιστικούς παράγοντες, σχετίζονται με τα οικολογικά προβλήματα και
γενικά, προσφέρουν σφαιρική γνώση για το περιβάλλον με την ευρεία του έννοια. Κατά το
Σκούλλο (2005), η προστασία του περιβάλλοντος είναι αναγκαία προϋπόθεση, παράλληλα με
την επίτευξη κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ευημερίας, για την επίτευξη του τελικού
στόχου που είναι η ΑΑ.
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Σχετικά καλές ήταν οι βαθμολογίες των ΣΥΠ και ΕΠ στο κριτήριο αυτό. Το 77,3% των ΕΠ
(Ν=17) πήραν βαθμούς 2 και 3 (Πίνακας 4ΙΙΑ). Σε σχετικά καλύτερα επίπεδα κυμάνθηκε και
η βαθμολογία των ΣΥΠ.
Ο Huckle (2006a) υποστηρίζει ότι «η ΑΑ απαιτεί από μας να στηρίξουμε τρία σύνολα
σχέσεων, σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων βασισμένες στον αμοιβαίο σεβασμό και την ανοχή,
σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και άλλων ειδών που ελαχιστοποιούν τον ανθρώπινο
αντίκτυπο σε άλλα είδη και τα περιβάλλοντα ή τους βιότοπούς τους, σχέσεις μεταξύ των
οργανισμών και του περιβάλλοντός τους. Αυτά τα είδη των σχέσεων φαίνεται ότι
αναζητούνται στα ΣΠΠΕ του νομού Ηρακλείου, όπως προκύπτει από τις σχετικά καλές
βαθμολογίες των ΣΥΠ και των ΕΠ αλλά και από τα αποσπάσματα που επιλέχτηκαν να
παρουσιαστούν παρακάτω.
Αν και η ΠΕ συχνά περιορίζεται σε εκπαίδευση για τη φύση και στις γνώσεις οικολογίας
(Sauve, 1999), με περιορισμένο ενδιαφέρον για την κοινωνική διάσταση του περιβάλλοντος,
σε αρκετά προγράμματα φαίνεται να συνδυάζεται καλά η κοινωνική διάσταση του
περιβάλλοντος με την ΑΑ. Παρακάτω δίνονται μερικά παραδείγματα από ΣΥΠ
προγραμμάτων όπου γίνονται ρητές αναφορές ή προκύπτει έμμεσα από άλλες σχεδιαζόμενες
δράσεις και δραστηριότητες. Στο πρόγραμμα Β9 αναφέρεται «Να βιώσουν οι μαθητές τις
μεταβολές… να γνωριστούν μεταξύ τους ως δημότες του ίδιου δήμου», όπως και στο
πρόγραμμα Β10 «Να κατανοήσουν οι μαθητές το πώς το φυσικό και κοινωνικοπολιτιστικό
περιβάλλον επηρεάζει τις διατροφικές τους συνήθειες». «Η προώθηση της ιδέας του αειφορικού
σχεδιασμού του υπαίθριου σχολικού χώρου, ώστε να ενισχυθεί η εικόνα ενός σχολείου που
σέβεται και αγαπά το περιβάλλον» αποτελεί προτεραιότητα στο Β11, όπως και «Η επαφή των
μαθητών μαθητριών με τους ντόπιους ή γεροντότερους ανθρώπους που σε κάποιες περιπτώσεις
αποτελούν κινητές και ζωντανές εγκυκλοπαίδειες δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να
εκτιμήσουν αυτούς τους ανθρώπους και εκείνοι αισθάνονται σημαντικοί στην προσπάθεια για
μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη», όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα Α2. Στο Α4 αναφέρουν ότι
«Θα γνωρίσουμε εναλλακτικούς τρόπους καλλιέργειας (βιολογική) καθώς και την κατανάλωση
και εμπορία των προϊόντων του αμπελιού».
Πάντως, τα ΣΠΠΕ που μελετήθηκαν δε φαίνεται να είναι στενά συνδεμένα, ως προς τους
στόχους της καλλιέργειας γνώσεων, με τις Φυσικές Επιστήμες, όπως έχουν εντοπίσει οι
Φλογαΐτη & Λιαράκου (2003) και η Ταμουτσέλη (2006). Σύμφωνα με τις ερευνήτριες, η ΠΕ
δεν αναπτύσσει αρκετά τις διεπιστημονικές διαστάσεις προς τις κοινωνικές επιστήμες, δεν
εστιάζει στη συνθετότητα των περιβαλλοντικών ζητημάτων και στην ανάγκη απόκτησης
εκείνων των δεξιοτήτων που απαιτούνται στις προκλήσεις της αειφορίας. Η βαθμολογία των
προγραμμάτων στο κριτήριο περί καλλιέργειας των κοινωνικών σχέσεων και των
μηχανισμών τους για την ΑΑ δείχνει πως αποτελεί προτεραιότητα στους στόχους των ΣΠΠΕ,
η οποία υποστηρίζεται σχετικά καλά κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων.
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6.2. Καλλιέργεια Αξιών, Συμπεριφορών μέσω των ΠΕΑΑ
6.2.1. Τρόπος Καλλιέργειας Αξιών και Συμπεριφορών μέσω των ΠΕΑΑ και Είδη Αξιών
που προωθούν τα ΠΕΑΑ
Οι αξίες και οι συμπεριφορές καλλιεργούνται μέσω των ΠΕΑΑ με ενσυναίσθηση και με
δημοκρατία, κριτήρια ΙΙΒα1 και ΙΙΒα2 αντίστοιχα.
Τα Είδη των Αξιών που προωθούν τα ΠΕΑΑ είναι η ΙΙΒβ1-Αλληλεγγύη, ΙΙΒβ2–Οικολογική
βιωσιμότητα, ΙΙΒβ3-Κοινωνική δικαιοσύνη, ΙΙΒβ4–Υπευθυνότητα, ΙΙΒβ5–Αυτονομία, ΙΙΒβ6Ανεκτικότητα, ΙΙΒβ7–Ομορφιά.
Ο νόμος 1566 του 1985 που αφορά στη δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο κεφάλαιο Γ, άρθρο 5 για τον σκοπό των Γυμνασίων,
αναφέρει ότι «το γυμνάσιο βοηθεί τους μαθητές α) Να διευρύνουν το σύστημα αξιών τους
(ηθικές, θρησκευτικές, εθνικές, ανθρωπιστικές και άλλες αξίες), ώστε να ρυθμίζουν τη
συμπεριφορά τους σύμφωνα με τις επιταγές του. Να ελέγχουν και να κατευθύνουν το
συναισθηματικό τους κόσμο σε στόχους δημιουργικούς και πράξεις ανθρωπιστικές». Σύμφωνα
με τη Στρατηγική της UNECE για την ΕΑΑ (2005), η ΕΑΑ προωθεί κοινές αξίες των λαών,
των χωρών, των γενεών, όπως η υπευθυνότητα, η αλληλεγγύη, η ισότητα, ο αμοιβαίος
σεβασμός, η εξάρτηση των μελλοντικών γενεών από τις παλαιότερες και τις σύγχρονες και
από το περιβάλλον. Ο Huckle (2006b) χαρακτηρίζει την ΕΑΑ ως αξιοκεντρική Εκπαίδευση,
χάρις στη διανομή των αξιών και των αρχών που υποστηρίζουν την ΑΑ.
Στο αρχειακό υλικό που μελετήθηκε δε βρέθηκαν επαρκή στοιχεία που να δείχνουν αν και με
ποιο τρόπο σχεδιάζονται τα ΣΠΠΕ ώστε να καλλιεργούν τις αξίες που προωθεί η ΕΑΑ. Δεν
προκύπτει στατιστικά η βεβαιότητα ότι ένας από τους άξονες σχεδιασμού και δόμησης των
ΣΠΠΕ είναι η προώθηση των συγκεκριμένων αξιών. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι τα
προγράμματα που υλοποιήθηκαν δεν καλλιέργησαν τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη, την
υπευθυνότητα, την αυτονομία, την ανεκτικότητα, την ομορφιά, την οικολογική βιωσιμότητα
σε διάφορα επίπεδα. Δε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι παραπάνω αξίες που κυρίως
προωθούνται μέσω της ΕΑΑ, αλλά και άλλες, δεν καλλιεργούνται μέσω των ΣΠΠΕ. Το
ερευνητικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε δεν περιείχε αρκετά στοιχεία για να εξαχθούν
ασφαλή συμπεράσματα. Στα ΣΥΠ και στις ΕΠ που μελετήθηκαν, δεν υπάρχουν ρητές
αναφορές, ούτε μπορεί να προκύψει από τα συμφραζόμενα, για τα είδη αξιών που
σχεδιάστηκαν στα ΣΥΠ να προωθηθούν και τελικά προωθήθηκαν. Ανάλογη κατάσταση
καταγράφει και σε έρευνά της η Δρακωνάκη (2006) στα ΣΠΠΕ της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του νομού Λασιθίου όπου επίσης δεν αναφέρονται στρατηγικές διδασκαλίας
αξιών, παρόλο που όπως αναφέρει η ίδια, η προώθηση διαφόρων αξιών υπερτερεί στις
κατηγορίες στόχων της έρευνας.
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Παρακάτω αναφέρονται μερικά αποσπάσματα από ΕΠ και ΣΥΠ προγραμμάτων που
σχετίζονται με τις αξίες που προωθεί η ΕΑΑ (Φλογαΐτη, 2006) της αλληλεγγύης, της
οικολογικής βιωσιμότητας,, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της υπευθυνότητας, της αυτονομίας
και της ομορφιάς.
Στην ΕΠ του προγράμματος Α1 ένας μαθητής αναφέρει στα οφέλη από τη συμμετοχή στην
Περιβαλλοντική Ομάδα ότι «μας έμαθε…και την αλληλοβοήθεια, έφερε τους μαθητές πιο
κοντά και μας έκανε να καταλάβουμε ότι αν είμαστε ενωμένοι όλα μπορούμε να τα
καταφέρουμε». Βασική αρχή που καθοδηγεί τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα
πλαίσια της Στρατηγικής της για την ΑΑ είναι η αλληλεγγύη στο πλαίσιο μιας γενεάς αλλά
και μεταξύ των γενεών (UNECE, 2005).
Η διδασκαλία της αξίας της οικολογικής βιωσιμότητας προϋποθέτει την αποδοχή της
οικολογικής, οικονομικής, επιστημονικής, αισθητικής, υπαρξιακής, πνευματικής αξίας της
φύσης (Huckle, 2006). Στην ΕΠ του προγράμματος Β1 αναφέρεται, προς την ίδια
κατεύθυνση, το εξής «Η υποχρέωση προς τις μελλοντικές γενιές για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας και της ποιότητας ζωής στον πλανήτη και αλλού… κατανόηση της πολλαπλής
αξίας των ζωντανών οργανισμών και των οικοσυστημάτων τους για τον άνθρωπο στο
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον: οικονομική αξία από την εκμετάλλευση για τη διατροφή, τη
βιομηχανία, τη φαρμακευτική κλπ, ηθική αξία διατήρησης και αξία ύπαρξης των ειδών της
χλωρίδας και της πανίδας και των βιοτόπων τους». Αλλά και στο ΣΥΠ του προγράμματος Α7
υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν πως η άποψη αυτή του Huckle υπεισέρχεται στο
σχεδιασμό των προγραμμάτων: « Να αποκτήσουν οι μαθητές θετική στάση και να στρέψουν το
ενδιαφέρον τους προς τη διαφύλαξη και διατήρηση της παλιάς γειτονιάς ως μάρτυρα της
ιστορικής φυσιογνωμίας της πόλης».
Βασικούς στόχους της Ανανεωμένης Στρατηγικής της Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2006) αποτελούν η προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνική
δικαιοσύνη και συνοχή, η οικονομική ευημερία, η ανάληψη των διεθνών μας ευθυνών. Στα
προγράμματα που μελετήθηκαν δεν υπήρξαν αναφορές σχετικά με την προώθηση της
κοινωνικής δικαιοσύνης. Υπήρξαν όμως αναφορές για συνειδητοποίηση και ανάληψη των
προσωπικών μας ευθυνών σε πολλά περιβαλλοντικά θέματα, όπως η συνειδητοποίηση της
προσωπικής μας ευθύνης στην κατανάλωση νερού που στοχεύει το πρόγραμμα Β7 όπως
αναφέρεται στο ΣΥΠ του: «Να κατανοήσουν (οι μαθητές) και να συνειδητοποιήσουν την
προσωπική τους ευθύνη στη σπατάλη του νερού». Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ταιριάζουν τα
λόγια του Ν. Καζαντζάκη «Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες: εγώ, εγώ μοναχός μου έχω χρέος
να σώσω τη Γη. Αν δε σωθεί εγώ φταίω» (Ανεμογιάννης, 2000)
Σε ότι αφορά την προώθηση της αξίας της αυτονομίας, αν η αυτονομία στηρίζεται στην
αυξημένη αυτοπεποίθηση, τότε η συμμετοχή στα προγράμματα ΠΕ προσφέρουν αυτονομία
μέσω της «ενίσχυσης αυτοπεποίθησης» όπως αναφέρεται στο ΣΥΠ του προγράμματος Β11.
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Η καλλιέργεια του αισθητικού κριτηρίου βρίσκεται στις προτεραιότητες αρκετών
προγραμμάτων. Στο πρόγραμμα Β2 είχαν ειδικό στόχο την καλλιέργεια του αισθητικού
κριτηρίου στους μαθητές, προωθώντας έτσι την αξία της ομορφιάς. Παρακάτω παραθέτονται
αποσπάσματα από τα ΣΥΠ ορισμένων προγραμμάτων που αποκαλύπτουν τον τρόπο
σχεδιασμού τους στη διδασκαλία της αξίας της ομορφιάς. Στα προγράμματα αυτά δεν
αναφέρεται βέβαια ρητά ως διακεκριμένος στόχος αλλά προκύπτει εύκολα από τη διατύπωση
άλλων στόχων, την επιλογή δραστηριοτήτων και από την απαρίθμηση των όσων αποκόμισαν
από το πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα Α7 στοχεύουν οι μαθητές «Να αναπτύξουν το αισθητικό
κριτήριο και να το αξιοποιήσουν ως στάση ζωής στο μέλλον … Να δημιουργήσουν στενή σχέση
με το περιβάλλον της πόλης τους αξιοποιώντας όλες τις αισθήσεις τους». Ανάλογες αναφορές
γίνονται και στο πρόγραμμα Α1 όπου «Οι μαθητές στα πλαίσια του προγράμματος έχουν την
ευκαιρία να:Να βιώσουν με τις αισθήσεις τους τα αρώματα των λουλουδιών και της φύσης, να
φωτογραφίσουν την φύση,…». Στο πρόγραμμα Α5 αποτελεί στόχο η «Ευαισθητοποίηση των
μαθητών στο να προάγουν αισθητικά το χώρο που ζουν», όπως και στο πρόγραμμα Α3 όπου
γίνεται λόγος για «Καλλιέργεια της αισθητικής αγωγής των μαθητών με τη φύτευση και
περιποίηση των φυτών» και παρακάτω «Η αυλή με τις παρεμβάσεις μας θα γίνει ποιο
καλαίσθητη». Σύμφωνα με τη Χάρτα της Γης (Earth Charter, 2000), ο σεβασμός και φροντίδα
για τη ζωή σε μια βιώσιμη κοινότητα συνίσταται στην εξασφάλιση της γήινης γενναιοδωρίας
και ομορφιάς για τις σημερινές και μελλοντικές γενιές.
6.3. Καλλιέργεια Δεξιοτήτων
Ο εκπαιδευτικός Π5 σε κείμενό του γράφει «Η υλοποίηση του προγράμματος της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές, να
αντιληφθούν και να εφαρμόσουν τις δεξιότητές τους, με διάφορες δραστηριότητες…». Σ’ αυτό
ακριβώς εστιάζουν τα ΠΕΑΑ αλλά, τα ΣΠΠΕ που μελετήθηκαν δε φαίνεται να το κάνουν
εκτεταμένα, και για όλα τα είδη των δεξιοτήτων. Στον πίνακα 4ΙΙΑΓ εικονίζονται συχνότητες
και ποσοστά των βαθμολογιών των ΣΥΠ και των ΕΠ από το ερευνητικό αντικείμενο ΙΙΑ που
αφορά στην καλλιέργεια γνώσεων οικολογίας και ΑΑ, που αναφέρθηκε προηγουμένως, και
στο ερευνητικό αντικείμενο ΙΙΓ που αφορά στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που απαιτεί η ΕΑΑ.
Τα στατιστικά δεδομένα προέκυψαν από τη συνολική εκτίμηση των κριτηρίων που
ικανοποιούν αυτά τα ερωτήματα. Οι δεξιότητες της επίλυσης προβλήματος και των
συνεργασιών σχεδιάζονται να καλλιεργηθούν περισσότερο στα ΣΥΠ των προγραμμάτων
(πίνακας 4ΙΙΑΓ). Το 45,4% (Ν=10) των προγραμμάτων βαθμολογήθηκαν με 3 και 4 στα τρία
κριτήρια της επίλυσης προβλήματος και το 59,1% (Ν=13) των προγραμμάτων στην ανάπτυξη
συνεργασιών. Στα ΣΥΠ των προγραμμάτων δεν υπήρξαν αναφορές που να δείχνουν ότι στις
προτεραιότητες του σχεδιασμού των προγραμμάτων είναι η καλλιέργεια της δεξιότητας της
επικοινωνίας. Αν και δεν αναφέρεται στα ΣΥΠ, φαίνεται όμως να επιτελείται σε σχετικά
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καλό επίπεδο, αφού οι ΕΠ πήραν βαθμολογία 2 και 3 σε ποσοστό 68,2% (Ν=15), πράγμα που
σημαίνει ότι παραλείπεται να αναφερθεί στα ΣΥΠ των προγραμμάτων, ενώ όμως
καλλιεργείται σχετικά καλά η δεξιότητα αυτή. Το ίδιο φαινόμενο συμβαίνει και με τις
υπόλοιπες δεξιότητες που αναφέρονται ελλιπώς ή συμπεραίνονται από συμφραζόμενα στα
ΣΥΠ, γίνεται όμως σαφέστερη η καλλιέργειά τους κατά την υλοποίηση των ΣΠΠΕ μέσα στις
ΕΠ οι οποίες έλαβαν, αντιστοίχως ανά πρόγραμμα, μεγαλύτερες βαθμολογίες από τα ΣΥΠ.
Παρακάτω αναλύονται, για κάθε δεξιότητα, τα στατιστικά δεδομένα ανά κριτήριο και
παραθέτονται αποσπάσματα από τα κείμενα των ΣΥΠ και των ΕΠ του αρχειακού υλικού των
προγραμμάτων που μελετήθηκε.
6.3.1. Καλλιέργεια της δεξιότητας Επίλυσης Προβλήματος
Οι μαθητές στα προγράμματα ΠΕ που επιλέγουν να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα της
Επίλυσης Προβλήματος εργάζονται σε ζητήματα περισσότερο εκπαιδευτικής αξίας παρά για
να λύσουν πραγματικά περιβαλλοντικά προβλήματα Huckle, 2006d). Σε καλό επίπεδο
φαίνεται να καλλιεργείται η δεξιότητα της επίλυσης προβλήματος μέσω των ΣΠΠΕ,
σύμφωνα με τη βαθμολογία των ΕΠ, και τη λίγο χαμηλότερη των ΣΥΠ. Η διαφορά οφείλεται
στο γεγονός ότι ίσως δεν το προγραμματίζουν από την αρχή αλλά στην πορεία το
αναπτύσσουν περισσότερο (Πίνακας 4ΙΙΑΓ). Η Δρακωνάκη (2006) παρατήρησε στα ΣΠΠΕ
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Λασιθίου πως, παρόλο που η επίλυση
προβλήματος είναι κεντρικό ζήτημα για την ΠΕ, η μέθοδος αυτή δεν αναφέρθηκε από κανένα
εκπαιδευτικό και δε φαίνεται να δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες
διερεύνησης και επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων.
ΙΙΓα1. Καλλιέργεια της δεξιότητας της κατανόησης των συνιστωσών ενός προβλήματος
Για την αντίληψη της περιπλοκότητας, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εκτιμήσουν και να
αντιμετωπίσουν την ποικιλότητα (βιολογική, κοινωνική, πολιτιστική) αντιμετωπίζοντάς την
ως ευκαιρία για διερεύνηση της προαίρεσης για αλλαγή (Breiting, Mayer & Mogensen, 2005).
Στα ΣΠΠΕ φαίνεται ότι οι μαθητές παίρνουν μια γεύση από τη συνθετότητα των
περιβαλλοντικών ζητημάτων, όπως δείχνουν και οι παρακάτω αναφορές και η σχετικά καλή
βαθμολογία των ΕΠ και των ΣΥΠ στην κατανόηση των συνιστωσών ενός προβλήματος
(Πίνακας 4ΙΙΓ). Το 77,3% (Ν=17) των ΕΠ των ΣΠΠΕ πήραν βαθμολογία 2 και 3 και το
13,6% (Ν=3) βαθμολογήθηκε με άριστα. Οι συνιστώσες προβλημάτων που έχουν να
αντιμετωπίσουν τα ΣΠΠΕ οδηγούν στην κατάρτιση στόχων όπως αυτών των προγραμμάτων
Β4 για να «Να διαπιστώσουν τις αιτίες μόλυνσης του νερού», Β7 « Να ενημερωθούν (οι
μαθητές) για τους παράγοντες που δημιουργούν τη μόλυνση του νερού και πως επηρεάζονται τα
υδάτινα οικοσυστήματα από την μόλυνση», Β8 «Να γνωρίσουν το πρόβλημα απ’ όλες τις
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πλευρές του» και Β10 «Να κατανοήσουν πως οι συνθήκες ζωής, η κατοικία, η οικονομική και
κοινωνική κατάσταση, το κλίμα, το έδαφος επηρεάζουν τη διατροφή τους»
ΙΙΓα2. Καλλιέργεια της δεξιότητας διατύπωσης προτάσεων, λύσεων και διατύπωση
εναλλακτικών λύσεων
Μετά την κατανόηση των συνιστωσών του περιβαλλοντικού προβλήματος που σχεδιάζεται
να μελετηθεί στο ΣΥΠ ή που έχει μελετηθεί κατά την υλοποίηση του προγράμματος και
αναφέρεται στην ΕΠ, ακολουθεί η διατύπωση προτάσεων και λύσεων. Η διατύπωση μάλιστα
εναλλακτικών λύσεων εμπεδώνει περισσότερο τα χαρακτηριστικά της δυνατότητας και της
πιθανότητας που έχουν τα σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η ΕΑΑ και η ΑΑ είναι
σύνθετα και ανοιχτά θέματα, συνεπώς χρειάζεται να διατυπωθούν, να αξιολογηθούν,
δημοκρατικά να επιλεγούν και να προωθηθούν εναλλακτικά μελλοντικά σενάρια και δράσεις
σε συνεργασία του σχολείου με την κοινότητα (Jensen, 2005). Κεντρικός άξονας ενός
βιώσιμου σχολείου, σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο ΕΑΑ της Μ Βρετανίας (DfES, 2006),
θεωρείται η καλλιέργεια του κριτικού πνεύματος και η ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης
προβλήματος. Πολύ καλές βαθμολογίες έλαβαν οι ΕΠ στο κριτήριο αυτό. Καλές αν και λίγο
χαμηλότερες ήταν και οι βαθμολογίες των ΣΥΠ (Πίνακας 4ΙΙΓ). Το 77,3% (Ν=17) των
προγραμμάτων βαθμολογήθηκαν με βαθμό 3 και 4. Το αντίστοιχο ποσοστό στα ΣΥΠ ήταν
59,1% (Ν=13). Στα ΣΥΠ πάντως, υπάρχουν αρκετές σχετικές αναφορές, αποσπάσματα των
οποίων ενδεικτικά παραθέτονται παρακάτω. Στο πρόγραμμα Β2 γίνεται αναφορά για
«Μελέτη-αξιολόγηση διαφορετικών προτάσεων για τις θέσεις φύτευσης και την οργάνωση του
κήπου», στο Β4 ζητείται «Να προτείνουν λύσεις και να πάρουν θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα».
Στο πρόγραμμα Β8, ο τίτλος του προγράμματος ανταποκρίνεται επακριβώς στο κριτήριο
αυτό «Προτάσεις Επίλυσης του Προβλήματος των Αδέσποτων Ζώων». Αλλά δεν έμειναν μόνο
στον τίτλο του προγράμματος, στους στόχους έφτασαν και βαθύτερα: «Να προτείνουν λύσεις,
να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των λύσεων αυτών». Το πρόγραμμα Α7 στοχεύει οι
μαθητές «…να γίνουν ικανοί να χειρίζονται τις βασικές αυτές οικολογικές γνώσεις στην
ανάλυση περιβαλλοντικών θεμάτων και στο πλαίσιο μιας διαρκούς προσπάθειας αναζήτησης
λύσεων στα περιβαλλοντικά προβλήματα» και αλλού «Θα συναποφασίσουν για τυχόν
εναλλακτικές μορφές παρέμβασης και θα διατυπώσουν προτάσεις προς επίλυση

των

προβλημάτων».
Σύμφωνα με την Gough, (2005), οι μαθητές των σχολείων της Αυστραλίας που συμμετέχουν
σε ΠΕΑΑ αποκτούν εμπειρία στην καινοτομία, στη δημιουργική αντιμετώπιση προβλημάτων
με προτάσεις εναλλακτικών λύσεων, στις πολιτισμικές και τεχνολογικές αλλαγές.
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ΙΙΓα3. Καλλιέργεια της δεξιότητας Λήψης Απόφασης
Η ανάπτυξη της δεξιότητας της συνεργασίας βασίζεται στη συμμετοχή. Εστιάζει στην
ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών στο να ακούν, να εκφράζουν απόψεις, να
αναλαμβάνουν ευθύνες, δείχνοντας σταθερότητα στις θέσεις τους (UNECE, 2005). Βασικός
στόχος των προγραμμάτων ΕΑΑ είναι να εκπαιδεύουν τους μαθητές στη διαδικασία της
δημοκρατικής συμμετοχής στη λήψη απόφασης για ανάληψη δράσης με σκοπό να
επηρεάσουν το πρόβλημα. Εμπλέκονται στη σύγκριση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεμων
αποτελεσμάτων των αποφάσεων και των εναλλακτικών επιλογών Breiting, Mayer &
Mogensen, 2005). Ενώ δεν αναφέρεται συχνά στα ΣΥΠ η καλλιέργεια της δεξιότητας της
λήψης απόφασης, και το 36,4% (Ν=8) των ΣΥΠ πήρε βαθμό 3 ή 4, τελικά φαίνεται να
καλλιεργείται η δεξιότητα αυτή σε καλό επίπεδο αφού το αντίστοιχο ποσοστό στις ΕΠ ήταν
σημαντικά υψηλότερο (50%, Ν=11). Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, δε φαίνεται να
σχεδιάζεται αρχικά η καλλιέργεια της δεξιότητας Λήψης Απόφασης, τελικά, μέσω
δραστηριοτήτων του προγράμματος, προωθείται. Στο ΣΥΠ του Α2 προγράμματος ο «Κύριος
στόχος είναι η διαμόρφωση πολιτών με ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης, συνεργάσιμων, ικανών
να κρίνουν σωστά και να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις».
6.3.2. Καλλιέργεια της δεξιότητας της Επικοινωνίας
ΙΙΓβ1. Ενημέρωση της σχολικής κοινότητας και ενημέρωση από τη σχολική κοινότητα
σε θέματα που πραγματεύεται το πρόγραμμα
Η Σχολική Κοινότητα, στα πλαίσια οικολογικοποίησης ενός σχολείου που υλοποιεί
πρόγραμμα ΕΑΑ μπορεί να του εξασφαλίσει την καλή διαχείριση και την κατάλληλη
τεχνολογία για εφαρμογή των πρωτοβουλιών που θα αναληφθούν (Posch, 1999). Στα ΣΥΠ
των προγραμμάτων δεν υπάρχουν αναφορές που να δείχνουν ότι σκοπεύουν να εμπλέξουν τη
σχολική κοινότητα κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Το κάνουν όμως τελικά σε
μερικά προγράμματα με το να διανείμουν ερωτηματολόγια, να πάρουν συνεντεύξεις ή να
τους προσκαλέσουν στην ημερίδα παρουσίασης του προγράμματος. Στο τέλος της σχολικής
χρονιάς, μερικά σχολεία επιλέγουν να παρουσιάσουν τα προγράμματα που υλοποίησαν σε
όλους τους μαθητές του σχολείου τους, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς τους. Εκεί
πλέον ενημερώνεται η σχολική κοινότητα σχετικά με το πρόγραμμα ΠΕ που υλοποιήθηκε τη
χρονιά που πέρασε. Οι σχετικά χαμηλές βαθμολογίες των ΣΥΠ και των ΕΠ στο κριτήριο
αυτό φαίνονται στον πίνακα 4ΙΙΓ. Το 54,6% (Ν=12) των ΕΠ βαθμολογήθηκε με μηδέν και 1.
Το αντίστοιχο ποσοστό των ΣΥΠ ήταν σημαντικά πολύ υψηλότερο 72,7% (Ν=16). Στην ΕΠ
του προγράμματος Α7 αναφέρεται παρουσίαση του προγράμματος στο σχολείο «…και η
δεύτερη παρουσίαση (του προγράμματος)έγινε στο χώρο του σχολείου μας, την ημέρα λήξης
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των μαθημάτων παρουσία των καθηγητών του σχολείου των γονέων των μαθητών της
Περιβαλλοντικής Ομάδας και κάποιων εξωτερικών μας συνεργατών».
Ο σχεδιασμός του προγράμματος Α4 ανταποκρίνεται, σε αυτό το σημείο, σημαντικά στην
ΕΑΑ «Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν στο χώρο του σχολείου έχουν
σχέση με … τις συζητήσεις και την ανταλλαγή απόψεων, και υλικού, την ανατροφοδότηση και
την αλληλοϋποστήριξη, την καταγραφή, ταξινόμηση και σύνθεση του υλικού και τέλος, την
αξιολόγηση και την παρουσίαση της εργασίας στη σχολική κοινότητα». Το εθνικό πλαίσιο των
ΠΕΑΑ που προωθεί το Department for Education and Skills (DfES, 2006) της Μ Βρετανίας
περιλαμβάνει αναθεώρηση της χρήσης ενέργειας και νερού στα σχολεία και χρησιμοποίηση
των δυνατοτήτων επικοινωνίας τους για να προωθήσουν την ενημέρωση για αειφορική
διαχείριση των φυσικών πόρων στους γύρω τους. Τα σχολεία αξιοποιούν το ωρολόγιο
πρόγραμμα για να καλλιεργήσουν τις γνώσεις, τις αξίες και τις δεξιότητες που απαιτούνται
στη διαχείριση νερού και ενέργειας στο σχολείο, στο σπίτι, στην κοινότητα, σε εθνικό, σε
παγκόσμιο επίπεδο. Ταυτό έχει άμεσο όφελος στα ίδια τα σχολεία. Η Gough (2005) αναφέρει
πως τα σχολεία της Αυστραλίας, που υλοποιούν ΠΕΑΑ, κάνουν σημαντικές αλλαγές στην
καταναλωτική τους συμπεριφορά, όπως χαρτιού, νερού, ενέργειας κλπ. Ενσωματώνουν στο
πρόγραμμα τα τοπικά αποθέματα, κάνουν ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού, αξιοποιούν τη
φυτική βιομάζα του κήπου, εξαφανίζονται οι βανδαλισμοί και οι ζημιές στα σχολικά κτίρια,
μειώνονται οι απουσίες.
ΙΙΓβ2. Ενημέρωση της τοπικής κοινότητας και ενημέρωση από αυτήν
Το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία αποτελεί άξονα ανάπτυξης των ΠΕΑΑ
(Huckle, 2006b). Ένα σχολείο που αναπτύσσει ΠΕΑΑ δραστηριοποιείται μαζί με την τοπική
κοινότητα, προωθεί και ενθαρρύνει τις αμοιβαίες συνεργασίες, φέρνει υπαρκτά ζητήματα στο
πρόγραμμα σπουδών μέσω της εμπλοκής των κοινοτικών ομάδων (Scott, 2007). Σημαντικό
είναι να καθοριστούν οι ρόλοι, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του καθενός, το πως
γίνεται η μεταβολή, τι θα συνεισφέρει ο καθένας που θα συμμετέχει στη διαδικασία
«οικολογικοποίησης» του σχολείου (Posch, 1999). Η Τοπική Κοινότητα θα ενισχύσει το
σχολείο, που ανοίγει τις πύλες του προς αυτήν στα πλαίσια ΠΕΑΑ που εφαρμόζει, θα
ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει και θα το στηρίξει παρέχοντας του σχετικές
διευκολύνσεις (Posch, 1999).
Τα αποτελέσματα της έρευνας για την εμπλοκή της τοπικής κοινότητας στην υλοποίηση των
ΣΠΠΕ απέχουν από αυτά της εμπλοκής της σχολικής κοινότητας. Στις ΕΠ, το μεγαλύτερο
ποσοστό (63,6%, Ν=14) των προγραμμάτων τοποθετήθηκε στις δύο ανώτερες βαθμολογικές
κλίμακες σχετικά με την ενημέρωση της τοπικής κοινότητας στα θέματα του προγράμματος.
Στα ΣΥΠ, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν σημαντικά χαμηλότερο (31,8%, Ν=7). Ενώ δε
σχεδιάζεται ενημέρωση της τοπικής κοινότητας και συνεργασία μαζί της, τελικά το
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αναπτύσσουν, όπως φαίνεται σε αρκετές ΕΠ. Τέτοια περίπτωση αποτελούν τα προγράμματα
Α7 και Β10 τα οποία μάλιστα διένειμαν και ερωτηματολόγια στους ντόπιους. Στα ΣΥΠ της
ομάδας Α είναι συχνότερες οι αναφορές, όπως φαίνεται και από τα αποσπάσματα που
παραθέτονται παρακάτω, για την ανάγκη άντλησης δεδομένων, κυρίως, από την τοπική
κοινότητα. Στο ΣΥΠ του Α7 αναφέρεται η «Δημοσιοποίηση του περιβαλλοντικού ζητήματος
με μορφή επιστολής με σκοπό την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και τη διατύπωση
προτάσεων για την επίλυσή του στο πλαίσιο των ορίων ανάπτυξης». Οι εκδηλώσεις για την
τοπική

κοινότητα

βρίσκονται

συνήθως

στην

κατεύθυνση

της

ενημέρωσης

και

ευαισθητοποίησης για θέματα περιβάλλοντος (Βεργοπούλου & Σκούλλος, 2007). Στην ΕΠ
του Α7 «Η δημοσιογραφική μας ομάδα … απευθύνθηκε στους παλιούς κατοίκους του Λάκκου
μίλησε μαζί τους και συνέλεξε πληροφορίες για την παλιά ζωή των κατοίκων της περιοχής το
ρόλο της γειτονιάς σα σημείο αναφοράς στις σχέσεις τους μεταξύ τους, τα παλιά επαγγέλματα
που σήμερα έχουν εκλείψει και την ρεμπέτικη κουλτούρα που είχε αναπτυχθεί στην περιοχή, που
ως γνωστό ήταν πανελλήνιας εμβέλειας. και μοιράστηκε μαζί τους τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν σήμερα αλλά και την αισιοδοξία τους για τη λύση». Σύμφωνα με τη Gough
(2005), οι μαθητές που συμμετέχουν σε ΠΕΑΑ, ενημερώνονται για το περιβάλλον και
αναπτύσσουν

μοντέλα

πραχτικών

διατήρησης

φυσικών

πόρων

στην

κοινότητα,

ενδυναμώνοντας τον επιμορφωτικό ρόλο του σχολείου στην κοινότητα. Αποκτούν κοινωνική
ικανότητα, αίσθηση του ανήκω, κοινωνική υπευθυνότητα και αυτοεκτίμηση. Μεταφέρουν
αειφορικές πραχτικές στο σπίτι.
Σε άλλα προγράμματα, όπως σ΄ αυτά της ομάδας Α, που δίνονται για παράδειγμα παρακάτω,
δεν αναφέρεται ακριβώς στα ΣΥΠ η πρόθεση ενημέρωσης της τοπικής κοινότητας και
άντλησης πληροφοριών από αυτήν, αλλά προκύπτει έμμεσα. Στο πρόγραμμα Α2 επιζητείται
οι μαθητές «Ακόμα να εκτιμήσουν την αξία των παλιών ανθρώπων που κουβαλάνε μέσα από
την εμπειρία τους τεράστια γνώση», όπως και η «Επικοινωνία νέας γενιάς με τους
ηλικιωμένους κατοίκους των Αρχανών» στο Α3. «Η διάχυση των αποτελεσμάτων
πραγματοποιείται στην τοπική κοινωνία τόσο μέσα από τον ιστό της οικογένειας (μαθητής –
γονείς-περίγυρος» και παρακάτω «Η μεταφορά αυτών των πληροφοριών από τα παιδιά στην
οικογένεια αρχικά και στη συνέχεια ευρύτερα στην κοινωνία (με δελτία τύπου και άλλους
τρόπους) αλλά και οι εκδηλώσεις παρουσίασης, αναμένεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην
τοπική κοινωνία» στο πρόγραμμα Α1. Στις δραστηριότητες που σχεδιάζεται να αναπτυχθούν
στο πρόγραμμα Α4 περιλαμβάνονται «Να επικοινωνήσουν και να συζητήσουν με ανθρώπους
της περιοχής, επιστήμονες, φορείς και συνεταιρισμούς, θέματα σχετικά με την καλλιέργεια, την
εμπορία και την κατανάλωση και, να προβληματιστούν σε σχέση με τις ιδιαίτερες συνθήκες, τις
ανάγκες, τις προοπτικές και προϋποθέσεις ανάπτυξης της περιοχής, να καταθέσουν τον
προβληματισμό τους».
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ΙΙΓβ3. Αξιοποίηση των ΜΜΕ
Τα ΜΜΕ δε φαίνεται να αξιοποιούνται στα ΣΠΠΕ όπως προκύπτει από την εξαιρετικά
χαμηλή βαθμολογία του κριτηρίου αυτού. Το 68,2% (Ν=15) των ΕΠ δεν ανέφεραν στοιχεία
που να ικανοποιήσουν το κριτήριο αυτό (μηδενική βαθμολογία) όπως και το 86,4% (Ν=19)
των ΣΥΠ. Υπήρξαν βέβαια και εξαιρέσεις προγραμμάτων που οι μαθητές έγιναν
δημοσιογράφοι και έπαιρναν συνεντεύξεις από ντόπιους και ειδικούς, όπως στο πρόγραμμα
Α8 που έδωσαν ερωτηματολόγιο σε 800 μαθητές στα πλαίσια «Ρεπορτάζ στην πόλη του
Ηρακλείου…, Σύνταξη ερωτηματολογίου απευθυνόμενο στους μαθητές της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης Ηρακλείου». Και οι μαθητές του προγράμματος Α7, όπως αναφέρεται στην ΕΠ
του έδωσε ερωτηματολόγιο στην τοπική κοινότητα «Η δημοσιογραφική μας ομάδα με οδηγό
το ερωτηματολόγιο, που είχε συντάξει, απευθύνθηκε στους ντόπιους». Στο ΣΥΠ του
προγράμματος Α5 είχε σχεδιαστεί «Ενημέρωση των αποτελεσμάτων στα έντυπα και
τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης». Και στο ΣΥΠ του Α3 αναφέρεται «Κατάρτιση από την
περιβαλλοντική ομάδα ερωτηματολογίου προκειμένου οι μαθητές να πάρουν συνεντεύξεις από
γηραιότερους κατοίκους των Αρχανών σχετικά με το θέμα. Συνεντεύξεις με ειδικούς
επιστήμονες που έχουν σχέση με τα οφέλη από το ‘Παιχνίδι’ στον άνθρωπο. (αρχαιολόγο,
παιδαγωγό,, ψυχολόγο, κατασκευαστή ειδών λαϊκής τέχνης-κούκλες κλπ.)».
ΙΙΓβ4. Συμμετοχή ή διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων, Στρογγυλών Τραπεζιών
Στα ΣΥΠ δεν αναφέρονται συμμετοχές των προγραμμάτων σε Ημερίδες, όμως υπήρξαν
αρκετές συμμετοχές παρουσίασης των προγραμμάτων, όπως των Α1, Α2, Α5, Β3 και Β6 που
συμμετείχαν με εισήγηση στο 7ο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Μέλλον χωρίς τοξικά», οι
οποίες αναφέρονται μόνο στις ΕΠ. Αυτό οφείλεται συνήθως στο γεγονός ότι στην αρχή της
χρονιάς που σχεδιάζονται τα ΣΠΠΕ και συντάσσονται τα ΣΥΠ δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί
ημερίδες και συνέδρια στα οποία θα μπορούσαν να συμμετέχουν οι μαθητές των ΠΟ στα
πλαίσια των προγραμμάτων που υλοποιούν. Έτσι εξηγείται η μεγάλη διαφορά στις
βαθμολογίες των ΣΥΠ και των ΕΠ (Πίνακας 4ΙΙΓ). Το 81,8% (Ν=18) των ΣΥΠ
βαθμολογήθηκαν με 0 και 1 ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν σαφώς μικρότερο στις ΕΠ
(22,7%, Ν=5), Τα ποσοστά στις ΕΠ αντιστρέφονται. Όπως και σε άλλα κριτήρια, δεν είχε
αρχικά σχεδιαστεί η δραστηριότητα αλλά τελικά πραγματοποιήθηκε. Τα προγράμματα Β1
και Α7 αναφέρουν στις ΕΠ τους ότι συμμετείχαν στην τελική ημερίδα παρουσίασης των
σχολικών προγραμμάτων Αγωγής και Πολιτισμού στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Το
σχολείο που υλοποίησε τα προγράμματα Α4 και Α5 οργάνωσε χωριστή ημερίδα παρουσίασής
τους στο τέλος της χρονιάς με προσκεκλημένη τη σχολική κοινότητα, την τοπική κοινωνία,
την εκπαιδευτική και τη δημοτική αρχή. Και το Α7 οργάνωσε ημερίδα παρουσίασης του
προγράμματος στη σχολική και τοπική κοινότητα στο τέλος της χρονιάς. Το Α8 προετοίμασε
μια ποδηλατοδρομία, η οποία τελικά δεν επιτράπηκε να γίνει, «ενταγμένη στις αθλητικές
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εκδηλώσεις ΄ Καζαντζάκεια 2006΄ μαζί με τον Ποδηλατικό Όμιλο Ηρακλείου ΄Κάστρο
Ηρακλείου». Στην ΕΠ του προγράμματος Α7 αναφέρονται δύο ημερίδες παρουσίασης του
προγράμματος. «Η πρώτη παρουσίαση του προγράμματος μας έγινε στις 10-05-06 στο
«Θεατρικό σταθμό» της πόλης μας, όπου όλα τα σχολεία του νομού παρουσίασαν τα
προγράμματα τους και η δεύτερη στο σχολείο μας».
ΙΙΓβ5. Διαπραγμάτευση, Συνδιαλλαγή
Δεν υπήρξαν αναφορές στα ΣΥΠ και στις ΕΠ που να ικανοποιούν το κριτήριο αυτό. Επειδή
οι εκπαιδευτικοί δε σχεδιάζουν στα ΣΥΠ την καλλιέργεια της διαπραγμάτευσης και της
συνδιαλλαγής ως δεξιοτήτων επικοινωνίας, δε σημαίνει βέβαια και ότι δε συμβαίνουν έμμεσα
κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Άλλωστε, οι μαθητές έρχονται σε συνεχή
διαπραγμάτευση με το αντικείμενο του προγράμματος, με τις πηγές γνώσης του, με τους
εκπαιδευτικούς που συντονίζουν το πρόγραμμα, με τους εξωτερικούς συνεργάτες τους.
Συνδιαλέγονται μαζί τους, δίνουν και παίρνουν πληροφορίες, υλικό, αυτά που τους
ενδιαφέρουν, αυτά που επιθυμούν.
6.3.3. Καλλιέργεια της δεξιότητας της Εταιρικότητας
Η UNESCO στη Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την ΑΑ θεωρεί την εταιρικότητα βασική
στρατηγική για την ανάπτυξη της Εκπαίδευσης (UNECE, 2005). Από την πραχτική εφαρμογή,
τη δημιουργία και τη δοκιμασία των συμπράξεων για την προώθηση της αειφορίας
καλλιεργείται η δεξιότητα της εταιρικότητας στα ΠΕΑΑ (Φλογαΐτη, 2006). Φέρνει
καινοτομίες και αλλαγές, δημιουργεί κοινά οράματα για την επίτευξη της αειφορίας τα οποία
οι εταίροι αγωνίζονται να πραγματώσουν από κοινού. Η Δικτύωση-Διασύνδεση και η
εταιρικότητα αναπτύσσεται στο σχολείο που συνεργάζεται με άλλα σχολεία με σκοπό να
ανταλλάξει και να συγκρίνει ιδέες και πληροφορίες σχετικά με την ΑΑ. Το σχολείο γίνεται
μέλος τοπικών, εθνικών, διεθνών δικτύων που σχετίζονται με την ΕΑΑ, όπου ενθαρρύνονται
οι μαθητές στην ανάληψη πρωτοβουλιών, αναζητά συνεργασίες με Ιδρύματα που
δραστηριοποιούνται στην ΕΑΑ (Breiting, Mayer, Mogensen, 2005). Σε σχετικά χαμηλό
βαθμό φαίνεται να προωθείται η εταιρικότητα των σχολείων μέσα από τα ΣΠΠΕ (Πίνακας
4ΙΙΓ). Σύμφωνα με τη Φλογαΐτη (2006), η εταιρικότητα στο χώρο της εκπαίδευσης είναι
δύσκολα εφικτή.
ΙΙΓγ1. Σχολικές Συμπράξεις, Σχολικά Δίκτυα
Τα Περιφερειακά, εθνικά και διεθνή θεματικά δίκτυα υποστηρίζουν επιστημονικά και
μεθοδολογικά τα σχολεία που συμμετέχουν με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό που
παράγουν για τις ανάγκες του κάθε δικτύου. Τα δίκτυα αντιμετωπίζονται ως κοινότητες
ευρείας εκπαιδευτικής έρευνας (Breiting, Mayer, Mogensen, 2005). Αν και τα δίκτυα είναι
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μέσα για συνεργατική δράση που παρέχουν δυνατότητες εξάπλωσης των σχέσεων και
ανταλλαγής καλών πραχτικών (Mogensen & Mayer, 2005), η συμμετοχή των σχολείων σ΄
αυτά δεν αποτελεί προτεραιότητα στα ΣΠΠΕ. Ένας μικρός αριθμός σχολείων συμμετείχε σε
δίκτυα ΠΕ. Στα ΣΥΠ της ομάδας Α υπήρχαν αναφορές για συμμετοχή των σχολείων σε
εθνικά δίκτυα ΠΕ αλλά στις ΕΠ δε βρέθηκαν στοιχεία που να αποκαλύπτουν τη συμβολή των
δικτύων αυτών στην υλοποίηση του προγράμματος. Οι μισές ΕΠ (Ν=11) βαθμολογήθηκαν με
1 και μόνο Ν=5 (22,7%) πήραν το μεγαλύτερο βαθμό, 4. Ανάλογη ήταν και η βαθμολογία
των ΣΥΠ. Οι αντίστοιχες συχνότητες ήταν 45,5% (Ν=10) και 4,5% (Ν=1). Παρακάτω
αναφέρονται οι περιπτώσεις σχολικών συμπράξεων που ανευρέθησαν στο αρχειακό υλικό
που διερευνήθηκε. Το ΣΠΠΕ Α7 συμμετείχε στο δίκτυο ΠΕ «Βιώσιμη Πόλη» που συντόνιζε
το ΚΠΕ Αργυρούπολης, το Α5 συμμετείχε στο δίκτυο ΠΕ «Η αυλή του σχολείου που
συντόνιζε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης» και το Β4 συμμετείχε
στο δίκτυο ΠΕ «Τα λιμάνια της Ελλάδας» που συντόνιζε το ΚΠΕ Δραπετσώνας. Η
περιβαλλοντική ομάδα του προγράμματος Β10 ανέπτυξε συνεργασία με την περιβαλλοντική
ομάδα του Β12. Δεν ξεκαθαρίζεται αν και πως υλοποιήθηκε η συνεργασία αυτή, αναφέρεται
μάλιστα και μονομερώς από το Β10 μόνο. Είναι πάντως η μοναδική αναφορά για συνεργασία
σχολείων μεταξύ τους. Στο ΣΥΠ του προγράμματος Α7 αναφέρεται ότι «Θα υπάρξει
συνεργασία με το 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας το οποίο είναι ενταγμένο στο Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης
με θέμα προγράμματος: «Σκέψου τη γειτονιά σου –σκέψου τον κόσμο όλο». Επίσης στο ΣΥΠ
του προγράμματος Α4 σχεδιάστηκε «Συνεργασία με το Γυμνάσιο Βαγιονιάς Ν.
Ηρακλείου:Ανταλλαγή υλικού και συσχετισμός των συμπερασμάτων που αφορούν τις δύο
περιοχές , όπου βρίσκονται τα σχολεία. ( Ιδιαιτερότητες, ομοιότητες, διαφορές)», η οποία όμως
στην ΕΠ δεν αναφέρεται.
Οι μαθητές της Μ Βρετανίας που τα σχολεία τους υλοποιούν ΠΕΑΑ, όπως τα προωθεί το
Department for Education and Skills (DfES, 2006) επιδεικνύουν ατομική και συλλογική
ευθύνη στη φροντίδα και βελτίωση του μαθησιακού περιβάλλοντος με συμβούλια και
επιτροπές, με ανάπτυξη των περιοχών του ΑΠΣ στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις, στην
οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στο άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινότητα.
ΙΙΓγ2. Μαθητικά Συμβούλια
Δεν υπάρχουν αναφορές στα ΣΥΠ και στις ΕΠ για συμμετοχή των μαθητικών συμβουλίων
στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Απ΄ ότι φαίνεται δεν αξιοποιούνται τα μαθητικά
συμβούλια σε δράσεις και κοινωνικές παρεμβάσεις που αναπτύσσονται στα πλαίσια των
προγραμμάτων. Στο ΣΥΠ μόνο ενός προγράμματος αναφέρεται συνεργασία με το 15μελές
σχολικό συμβούλιο.
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6.3.4. Καλλιέργεια της δεξιότητας της Συνεργασίας
Η ανάπτυξη συνεργασιών είναι βασικός άξονας σχεδιασμού και δόμησης των ΠΕΑΑ. Η
συμμετοχή των πολιτών, η συμμετοχή των επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων είναι
βασικές αρχές που καθοδηγούν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της
Στρατηγικής της για την ΑΑ (UNECE, 2005). Τα δύο κριτήρια ΙΙΓδ1 και ΙΙΓδ2 από κοινού,
στο ερώτημα ΙΙΓδ, πήραν σχετικά υψηλότερες βαθμολογίες στα ΣΥΠ παρά στις ΕΠ, όπως
προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση των κριτηρίων αυτών στον Πίνακα 4ΙΙΑΓ. Οι
μεγαλύτερες συχνότητες 54,6% (Ν=12) στις ΕΠ και 59,1% (Ν=13) αντίστοιχα στα ΣΥΠ
παρατηρήθηκαν στις κλάσεις βαθμολογίας 2 και 3. Η λίγο χαμηλότερη βαθμολογία των ΕΠ
έναντι των ΣΥΠ υποδηλώνει πως ίσως σχεδιάστηκαν και συνεργασίες που τελικά δεν
κατάφεραν να υλοποιηθούν. Αναλυτικότερα στοιχεία για το κάθε κριτήριο που αξιολογήθηκε
στην προσπάθεια απάντησης του ερωτήματος αυτού, για το αν καλλιεργείται ή όχι η
δεξιότητα της συνεργασίας στα ΣΠΠΕ, παραθέτονται παρακάτω.
ΙΙΓδ1 συνεργασίες μαθητών μεταξύ τους και με καθηγητές
Το 40,9% (Ν=9) των ΣΠΠΕ, όπως προκύπτει από την ανάλυση των ΕΠ πήραν βαθμολογία 3
και 4, αναφέρουν ότι ανέπτυξαν, σε σχετικά καλό επίπεδο, συνεργασίες μεταξύ των μαθητών
της ΠΟ, μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών και μεταξύ των εκπαιδευτικών. Το 50% πήρε
μηδέν, δεν υπήρξαν, δηλαδή, αρκετές αναφορές στις ΕΠ περί αυτού του τύπου των
συνεργασιών. Στα ΣΥΠ η βαθμολογία ήταν σαφώς υψηλότερη, αφού το πλήθος των
αναφορών ήταν μεγαλύτερο. Ειδικότερα, στα ΣΥΠ της ομάδας Α γινόταν αναφορές για τα
οφέλη από τη συνεργασία των μαθητών μεταξύ τους και με τους εκπαιδευτικούς, οι οποίες
στα ΣΥΠ της Ομάδας Β ήταν σπάνιες. Σε τρία μόνο ΣΥΠ αναφέρονται ότι θα γίνουν
συνεργασίες με τρία άλλα Γυμνάσια του νομού και σε ένα ΣΥΠ ότι η ΠΟ θα συνεργαστεί με
το 15μελές μαθητικό συμβούλιο του σχολείου. Στις αντίστοιχες ΕΠ των προγραμμάτων δεν
καταγράφηκαν στοιχεία που να περιγράφουν τις συνεργασίες αυτές.
Ο εκπαιδευτικός Π5 γράφει σε ένα κείμενό του ότι «Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία
του προγράμματος είναι η άψογη συνεργασία μεταξύ των μαθητών αλλά και του υπεύθυνου
εκπαιδευτικού ο οποίος πρέπει να τους κατευθύνει, να τους ενθαρρύνει αλλά και να τους δίνει
την δυνατότητα της ελεύθερης δράσης». Και σε άλλες έρευνες έχει καταγραφεί η βελτίωση
των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και των μαθητών τους αλλά και μεταξύ των
εκπαιδευτικών που συνεργάστηκαν στο πρόγραμμα. Ειδικότερα, η χρήση της βιωματικής
μεθόδου στα προγράμματα ΠΕ φαίνεται να σχετίζεται με τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ
των εκπαιδευτικών, διότι πιθανότατα οι εκπαιδευτικοί, ενθουσιασμένοι από τα αποτελέσματα
της εφαρμογής της νέας τεχνικής, αισθάνονται την ανάγκη να μοιραστούν την εμπειρία αυτή
με τους συναδέλφους τους (Ρούσσου, 2007).
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Στην ΕΠ του Α-3 αναφέρουν πως «η Περιβαλλοντική και η Παιδαγωγική Ομάδα γίνονται ένα
στη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος… Μαθητές και εκπαιδευτικοί έκαναν πολλές
κατασκευές παιχνιδιών μαζί, έπαιξαν μαζί ομαδικά παιχνίδια». Όμοια περιγράφουν και τη
συνεργασία τους στο Α-6 όπου οι υπαίθριες δραστηριότητες και τα αθλήματα που
πραγματοποίησαν στα πλαίσια του προγράμματος, είχαν υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας
οπότε, απαιτούσαν άψογη συνεργασία εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. Οι εκπαιδευτές
τους βέβαια δεν ήταν μόνο οι εκπαιδευτικοί της Παιδαγωγικής Ομάδας, ήταν και ειδικοί
εξωτερικοί συνεργάτες κατά περίπτωση. Η οικολογικοποίηση του σχολείου, μέσα από τα
ΠΕΑΑ, συμβάλλει στην αναίρεση και κατάργηση της απομόνωσης που υπάρχει ανάμεσα
στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές και θεμελιώνει ένα ομαδικό πνεύμα και μια
συνεργασία που θα παράγει την κοινωνική συνοχή με συνέπεια και συνέχεια (Posch, 1999).
Το να μάθουν να συνεργάζονται οι μαθητές μέσα στις ομάδες αποτελεί ζητούμενο στην ΠΕ
και αναφέρεται πολύ συχνά στους στόχους των ΣΥΠ, όπως σ’ αυτό του προγράμματος Β5
«Οι μαθητές να μάθουν να εργάζονται σε ομάδες». Αλλά και από τις ΕΠ προκύπτει ότι
καταβάλλεται προσπάθεια για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Στα προγράμματα Α1 και Α2
αναφέρουν οι μαθητές πως «έμαθα να συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου…» και «Πρώτα
από όλα έμαθα να συνεργάζομαι με τα παιδιά της ομάδας». Η συνεργασία μεταξύ των
μαθητικών ομάδων στο πρόγραμμα Α7 φαίνεται να πήγε πολύ καλά, σύμφωνα με την
παρακάτω αναφορά στην ΕΠ του: «Τώρα λοιπόν προέκυψε η ανάγκη σύνθεσης του και η
αλληλοενημέρωση των ομάδων σχετικά με την πορεία της ερευνητικής διαδικασίας».
Εξαιρετικά ενδιαφέρον και ασυνήθιστο για τη σχολική πραγματικότητα είναι η ενδοσχολική
συνεργασία που αναφέρεται στην ΕΠ του προγράμματος Β11 «Οι μαθητές της
περιβαλλοντικής ομάδας του γυμνασίου Γουβών ζήτησαν συνεργασία από τους συμμαθητές
τους προκειμένου η αυλή του σχολείου να γίνει όμορφη, λειτουργική, στους οποίους μάλιστα
απηύθυναν και ερωτηματολόγιο».
ΙΙΓδ2. με συνεργάτες (φορείς, γονείς, επιστήμονες, τοπική κοινωνία)
Προκειμένου να είναι αποτελεσματική η ΕΑΑ, σύμφωνα με τη στρατηγική της UNECE
(UNECE, 2005), πρέπει να αυξάνει τη συνεργασία και τη σύμπραξη ανάμεσα σε όλα τα μέλη
της εκπαιδευτικής κοινότητας και τους λοιπούς εταίρους. Περαιτέρω εμπλοκή του ιδιωτικού
τομέα και της βιομηχανίας στην εκπαιδευτική διαδικασία θα βοηθήσει να αντιμετωπιστούν η
ταχύτατη τεχνολογική ανάπτυξη και οι μεταβαλλόμενες εργασιακές συνθήκες. Οι
συνεργασίες στα προγράμματα ΕΑΑ, στα πλαίσια της ομάδας, στις σχέσεις και συνεργασίες
με τους άλλους, προϋποθέτουν συναίνεση, τοπική δημοκρατία, συνεργασία με την κοινότητα
και στην καλύτερη περίπτωση, όπως αυτή του προγράμματος Α3, διαγενεακή συνεργασία.
Κατά τη συνεργασία με την κοινότητα, το σχολείο εμπλέκει την κοινότητα ως πηγή
διδασκαλίας και μάθησης και λειτουργεί ως κέντρο δράσης που διεγείρει την τοπική ΑΑ. Η
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κοινότητα χρησιμοποιείται ως περιοχή δράσης των γενεών. Το σχολείο παρέχει στην
κοινότητα τη δυνατότητα να του απευθύνει τα ενδιαφέροντα και τις υποθέσεις της και να το
εκλαμβάνει ως κέντρο της (Breiting, Mayer, Mogensen, 2005). Το σχολείο δρα ως πυρήνας
της κοινωνίας, είναι ανοιχτό στις ανάγκες και στις προτάσεις της, δρα ως κέντρο δράσης της
κοινότητας (Mogensen & Mayer, 2005). Στα ΣΠΠΕ αναζητείται ποικιλία συνεργασιών με
ειδικούς και σχετικούς με το θέμα και επιλέγονται οι πιο ειδικοί της περιοχής για να
ενημερώσουν τους μαθητές και να συνεργαστούν μαζί τους. Αυτό είναι αρκετά εμφανές και
συχνό στα ΣΥΠ, κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων, κυρίως αυτών της Ομάδας Α, αλλά
αναφέρεται και συχνά στις ΕΠ. Τα παρακάτω αποσπάσματα από κείμενα μαθητών στις ΕΠ
των προγραμμάτων Α2 και Α1 δείχνουν την αξία των συνεργασιών με φορείς, γονείς,
επιστήμονες, τοπική κοινωνία. «Γιατί έμαθα πολλά πράγματα όσον αφορά την ομάδα αυτή,
από ειδικούς, καθηγητές, βιβλία και από εκδρομές. Γι’ αυτό, αυτά τα δύο χρόνια που είμαι στην
περιβαλλοντική ομάδα είχα μία καταπληκτική εμπειρία. Αν με ρωτούσαν του χρόνου μήπως θα
ήθελα να ξαναγραφτώ θα δεχόμουν» και «γνώρισα καινούργια πρόσωπα και συλλόγους όταν
συνεργάστηκα με τους συλλόγους του δήμου Γοργολαηνίου». Στο ΣΥΠ του Α7 προγράμματος
σχεδιάστηκαν
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επιστημονικούς συνεργάτες στο χώρο του σχολείου, οι οποίοι καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας
θα καθοδηγούν και θα στηρίζουν την Περιβαλλοντική ομάδα». Κατά την υλοποίηση του
προγράμματος Α8, όπως αναφέρεται στην ΕΠ, στάλθηκε επιστολή του σχολείου προς τους
εκπαιδευτικούς της Φυσικής Αγωγής του νομού Ηρακλείου «Για την επίτευξη των σκοπών
του προγράμματος ζητάμε την αρωγή σας έτσι ώστε να υλοποιηθεί με τη συνεργασία σας η
προγραμματισμένη για τις 14 Απριλίου ποδηλατοδρομία».
Σε καλό επίπεδο φαίνεται να αναπτύσσονται οι συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες που
σχετίζονται με το θέμα του προγράμματος. Το 31,8% (Ν=7) των ΕΠ βαθμολογήθηκε με 4.
Την ίδια βαθμολογία πήρε το 40,9% (Ν=9) των ΣΥΠ. Καταγράφηκε όμως και ένα σημαντικό
ποσοστό ΕΠ (27,3%, Ν=6) που πήρε μηδενική βαθμολογία. Το αντίστοιχο ποσοστό στα ΣΥΠ
ήταν 18,2% (Ν=4). Ήταν προγράμματα στα οποία δεν αναφέρθηκαν εξωτερικοί συνεργάτες.
Τα είδη των συνεργασιών που σχεδιάζονται αλλά και τελικά υλοποιούνται ποικίλουν στα
ΣΠΠΕ. Οι πιο συνηθισμένες είναι αυτές με πολιτιστικούς συλλόγους (Ν=21), με κρατικές
υπηρεσίες (Ν=13), με τις τοπικές Δημοτικές Αρχές (Ν=12), με Μουσεία (Ν=10), με ΚΠΕ
(Ν=7), με τους Συλλόγους Γονέων (Ν=6) και με ειδικούς, επιστήμονες και ιδιώτες που
κατατοπίζουν τους μαθητές σχετικά με το θέμα (Ν=5). Στις παρενθέσεις αναγράφεται ο
αριθμός των αναφορών κατά κατηγορία, στο σύνολο των 86 αναφορών συνεργασιών σε όλα
τα ΣΥΠ που μελετήθηκαν. Σε μερικές ΕΠ, στο τμήμα για την ημερίδα παρουσίασης του
προγράμματος στο τέλος της σχολικής χρονιάς, αναφέρονται ως καλεσμένοι, πέραν από
όσους συνεργάστηκαν στο πρόγραμμα, και η εκπαιδευτική διοίκηση της περιοχής. Κάτι
ανάλογο καταγράφει σε έρευνά της στα ΣΠΠΕ Ρεθύμνου και η Μπατσή (2007), όπου όσον
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αφορά τις συνεργασίες που αναπτύσσονται στη διάρκεια υλοποίησης προγραμμάτων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης παρατηρεί πως το μεγαλύτερο μέρος των συνεργασιών αφορά
συνεργασίες από τον χώρο της εκπαιδευτικής κοινότητας (Υπεύθυνος Πρωτοβάθμιας Π.Ε.
Ρεθύμνου, συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, ΚΠΕ). Οι ευκαιρίες που παρέχονται προς την τοπική
κοινότητα για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία που επιτελείται στα ΣΠΠΕ είναι
γενικά περιορισμένες, γεγονός που αποδεικνύει πως δεν είναι πρώτης προτεραιότητας, για
τους σχεδιαστές των ΣΠΠΕ, το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία. Η Μπατσή
(2007) συμπεραίνει από την αντίστοιχη έρευνά της στο νομό Ρεθύμνου πως υπάρχουν
στεγανά ανάμεσα στο σχολείο και την κοινωνία, και επομένως δεν μπορούμε ακόμη να
μιλούμε για μια ανοικτή εκπαίδευση που επιτρέπει τη σύνδεση του σχολείου με τη ζωή.
Λίγοι είναι οι εκπαιδευτικοί που αναζητούν τη σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία
μέσω του ΣΠΠΕ, όπως αναφέρεται στο ΣΥΠ και στην ΕΠ του προγράμματος Α7 « Τέλος με
την επίτευξη των παραπάνω στόχων αισιοδοξούμε στη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία
και στην αμφίδρομη εποικοδομητική σχέση πληροφόρησης και δραστηριοποίησης για την
επίλυση προβλημάτων», «Στην αρχή ορίσαμε τη βιβλιογραφία μας, αναζητήσαμε στηρίγματα,
ανθρώπους με τους οποίους είχαμε κοινές ανησυχίες και οράματα, φορείς που έχουν ασχοληθεί
με τα προβλήματα της περιοχής και την ιστορία της και τους ορίσαμε εξωτερικούς συνεργάτες
μας». Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που αποδίδεται εξαιρετική σημασία στην ανάπτυξη
συνεργασιών με την τοπική κοινωνία, όπως ο εκπαιδευτικός Π4 που βλέπει ένα νέο ρόλο του
σχολείου στην τοπική κοινωνία. «Επίσης νομίζω ότι τέτοιου είδους προγράμματα και
δραστηριότητες βοηθούν στο να γίνει το σχολείο κέντρο πολιτισμού, χώρος διακίνησης ιδεών,
ανοικτό στην κοινωνία, ευαίσθητο σε θέματα περιβάλλοντος, αγωγής, ήθους».
Από έρευνα της Ρούσσου (2007) προέκυψε ότι μόνο το 48% των εκπαιδευτικών της
πρωτοβάθμιας αναπτύσσουν σχέσεις με φορείς της κοινωνίας. Τα ποσοστά για τους άλλες
βαθμίδες ανέρχονται στο 81% για τους εκπαιδευτικούς των γυμνασίων και στο 70% γι’
αυτούς των λυκείων. Πάντως, είναι χαρακτηριστικό οι περιορισμένες αναφορές στα ΣΥΠ και
στις ΕΠ για συνεργασίες με τους γονείς στα ΣΠΠΕ που μελετήθηκαν (6 αναφορές στις 86,
ποσοστό 6,98%), αν και η εμπλοκή των γονέων στα ΠΕΑΑ κρίνεται αναγκαία στην
Στρατηγική της ΕΑΑ της Μ. Βρεττανίας (DfEs, 2006) διότι παρέχει τη δυνατότητα
αξιοποίησης του χρόνου τους, της ενέργειάς τους, των εμπειριών τους. Σε μερικές
φωτογραφίες και βίντεο των ΕΠ εικονίζονται γονείς, κυρίως όμως προσκαλεσμένοι στην
ημερίδα παρουσίασης του προγράμματος στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Δεν αναφέρθηκε
πάντως από κοινού εργασία με τα παιδιά τους για την επίτευξη των στόχων των
προγραμμάτων. Και στην Κύπρο, διαπιστώνεται αδυναμία καθιέρωσης νέων ρόλων και
μορφών εμπλοκής των γονέων στα σχολικά δρώμενα και εντοπίζονται δυσκολίες υιοθέτησης
νέων σχέσεων και δικτύων συνεργασίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές
(Georgiou, 1996, Symeou, 2002, Συμεού, 2003).
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6.3.5. Καλλιέργεια της δεξιότητας του Κριτικού Πνεύματος
ΙΙΓε1. Κριτική Σκέψη, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση
Η κριτική σκέψη χρησιμοποιεί νόμους, βάσεις δεδομένων και επιλύει προβλήματα. Είναι
ικανότητα ανάλυσης, σύγκρισης, ταξινόμησης πληροφοριών, αξιολόγησης (UNECE, 2005).
Σύμφωνα με την Kyburz-Graber (1999), χρειάζεται να αναζητηθεί από τα άτομα τι έχει
σημασία για μάθηση και πως μπορεί να συνδεθεί με την προϋπάρχουσα γνώση ώστε να
μπορεί να εμβαθύνει και να αντιληφθεί με κριτικό τρόπο την ανθρώπινη δραστηριότητα,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και τις αιτίες. Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι θα αντιλαμβάνονται
και θα αναπτύσσουν κριτική αντιμετώπιση στις αξίες και στις δημοκρατικές αρχές της
κοινωνίας. Η δεξιότητα της κριτικής σκέψης καλλιεργείται κάνοντας τις επιλογές και
αναγνωρίζοντας τις συνέπειες των επιλογών αυτών, εφευρίσκοντας τρόπους να αυξάνεται η
ικανότητα για φροντίδα των πραγμάτων (Huckle, 2006c). Οι Vare και Scott (2007)
αναφέρονται στην οικοδόμηση της ικανότητας για να σκεφτούμε κριτικά πάνω σε όσα οι
εμπειρογνώμονες λένε, να εξετάσουμε ιδέες, να διερευνήσουμε διλήμματα και αντιφάσεις
σύμφυτα με τη βιώσιμη διαβίωση.
Σε ικανοποιητικό βαθμό φαίνεται να προωθείται η κριτική σκέψη των μαθητών μέσω των
ΣΠΠΕ όπως προκύπτει από την υψηλή βαθμολογία των ΕΠ και των ΣΥΠ στο κριτήριο ΙΙΓε1.
Το 40,9% (Ν=9) και των δύο τύπων του αρχειακού υλικού πήραν τη μεγαλύτερη βαθμολογία,
4 (Πίνακας 4ΙΙΓ). Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών αναφέρεται συχνά ως
στόχος στα ΣΥΠ των ΣΠΠΕ, όπως σ΄ αυτά των προγραμμάτων Β1 και Β11 «Ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης των μαθητών μέσω της προσπάθειας αιτιολόγησης της σπανιότητας ορισμένων
ειδών», «Να αναπτύξουν οι μαθητές …. ικανότητες κριτικής σκέψης». Η ανάλυση, η σύγκριση
και η σύνθεση είναι χαρακτηριστικά της κριτικής σκέψης που και αυτά αναφέρονται συχνά
στους στόχους των προγραμμάτων, όπως στα ΣΥΠ των Α2 και Β10 προγραμμάτων «Η
παρατήρηση, η διερεύνηση, η σύγκριση περιοχών, στοιχείων κλπ βοηθά στη διαμόρφωση
επαγωγικού ή παραγωγικού συλλογισμού» και «…θα γίνει στο τέλος συγκριτική ανάλυση
πορισμάτων».
Οι μαθητές που συμμετέχουν σε ΠΕΑΑ στην Αυστραλία εμπλέκονται στη συλλογή και
ταξινόμηση δεδομένων, στην επιστημονική ανάλυση, αξιολόγηση, σε τεχνικές ελέγχου και
σφαλμάτων, σε δεξιότητες σύνθεσης και παρουσίασης συμπερασμάτων (Gough, 2005).
ΙΙΓε2. Δημιουργική Σκέψη
Τα ΣΠΠΕ που μελετήθηκαν, φαίνεται να στοχεύουν στην καλλιέργεια της δημιουργικής
σκέψης των μαθητών (Πίνακας 4ΙΙΓ). Ποικίλες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο
πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων προωθούν τη δημιουργική σκέψη και φαντασία των
μαθητών. Στο ΣΥΠ του προγράμματος Β11 αναφέρεται «Να αναπτύξουν οι μαθητές
ικανότητες … δημιουργικής φαντασίας». Το παιχνίδι, για παράδειγμα, προωθεί με εξαιρετικό
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τρόπο τη δημιουργική σκέψη. Στην ΕΠ του Α-3 αναφέρουν πως μαθητές και εκπαιδευτικοί
έκαναν πολλές κατασκευές παιχνιδιών και έπαιξαν πολλά ομαδικά παιχνίδια με σκοπό να
αναβιώσουν τα παλιά παιχνίδια της περιοχής τους. Αναφέρεται μάλιστα ως στόχος και
όφελος από το πρόγραμμα η καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης. Γράφουν στο ΣΥΠ του
προγράμματος για «Δημιουργική έκφραση μαθητών(θέατρο, παράσταση

Καραγκιόζη, ποίηση,

λογοτεχνία.)» και παρακάτω «Αυτό θα οδηγήσει σε δημιουργική έκφραση τους : να γράψουν
ένα θεατρικό κείμενο το οποίο και θα δραματοποιήσουν…Από την προηγούμενη εμπειρία μας,
σε προγράμματα, προκύπτει ότι κατά την διαδικασία υλοποίησης οι μαθητές εμπνέονται και
οδηγούνται σε δημιουργικές εκφράσεις . Αυτό οδηγεί σε θέατρο, σε ποίημα η σε ζωγραφική».
6.3.6. Καλλιέργεια της δεξιότητας της Κοινωνικής Δράσης, των Κοινωνικών
Παρεμβάσεων για Δημιουργία του Ενεργού Πολίτη
Το αντικείμενο μελέτης της ΕΑΑ εστιάζει περισσότερο στην κοινωνία των πολιτών, δίνοντας
έμφαση στην αποσαφήνιση των αξιών, στην ανάπτυξη συλλογικής συνείδησης και στην
ανάληψη δράσεων για την επίλυση προβλημάτων, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
(Tilbury & Cooke, 2005). Η δράση και η συμμετοχή έχουν εκπαιδευτική αξία και είναι
τρόποι για να γίνουν γνωστές οι πραχτικές μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Η διδασκαλία
εστιάζει σε αυθεντικές στρατηγικές δράσης, σε δυνατότητες δράσης και στην εμπειρία από
πραγματικές δράσεις (Breiting, Mayer, Mogensen, 2005). Οι εκπαιδευτικοί που σχεδιάζουν
τα ΣΠΠΕ δε φαίνεται να έχουν αντιληφθεί τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η ΕΑΑ στην
κοινωνική δράση και συμμετοχή για την καλλιέργεια του ενεργού πολίτη γι αυτό και δεν
υπήρξαν υψηλές βαθμολογίες στα ΣΥΠ και στις ΕΠ των ΣΠΠΕ σ αυτό το κριτήριο. Σε
μέτριο βαθμό φαίνεται να καλλιεργείται η δεξιότητα της Κοινωνικής Δράσης, των
Κοινωνικών Παρεμβάσεων για Δημιουργία του Ενεργού Πολίτη μέσω των ΣΠΠΕ αφού το
77,3% (Ν=13) των ΕΠ πήραν βαθμό 2 και 3, ενώ τα ΣΥΠ είχαν λίγο χαμηλότερη επίδοση
στο κριτήριο αυτό (Πίνακας 4ΙΙΑΓ). Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 50,0% (Ν=11). (Ο
εκπαιδευτικός Π3 φαίνεται να έχει συνειδητοποιήσει αρκετά την αξία και την ανάγκη της
κοινωνικής δράσης για την ΑΑ «Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η συλλογική δράση, είναι
ζητούμενο και όχι δεδομένο κάθε προσπάθειας», όπως γράφεται και στο ΣΥΠ του Α7 «Να
διαμορφώσουν προσωπικότητα ευαισθητοποιημένου πολίτη, ικανού να παρεμβαίνει μελλοντικά
σε περιβαλλοντικά ζητήματα».
ΙΙΓστ1. Πολιτικού χαρακτήρα
Αρχές που καθοδηγούν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της Στρατηγικής
της για την ΑΑ είναι η προώθηση και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η συνοχή, η
συνολοκλήρωση των πολιτικών και η διακυβέρνηση (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2006).
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Η ενημέρωση πάνω σε περιβαλλοντικά ζητήματα και οι δραστηριότητες που καλλιεργούν την
οικολογική γνώση αποτελούν περιορισμένο πεδίο ανάπτυξης των ΠΕΑΑ. Κύριο στόχο τους
αποτελεί η ανάληψη δράσης και ευθύνης σε επίπεδο τεχνολογικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και
πολιτικό, ως προς την άρση των γενεσιουργών αιτιών του φαινομένου (Σκούλλος, 2007).
Προς την κατεύθυνση της συνειδητοποίησης του ρόλου του ενεργού πολίτη στις σύγχρονες
κοινωνίες βρίσκονται τα προγράμματα Β9 και Α7, αποσπάσματα από τα ΣΥΠ τους
ακολουθούν. Στο πρόγραμμα Β9 στοχεύουν «Να συνειδητοποιήσουν (οι μαθητές) το ρόλο του
ενεργού πολίτη στα πλαίσια της σύγχρονης κοινωνίας… να γνωρίσουν τη δομή και την
οργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης», όπως και στο πρόγραμμα Α7 «Να συμμετέχουν ενεργά
στα κοινά με συζήτηση και αντιπαράθεση απόψεων καλλιεργώντας το διάλογο ως μέσο
επίλυσης διαφορών και την επιχειρηματολογία ως μέσο πειθούς». Στα υπόλοιπα ΣΥΠ και ΕΠ
δεν υπήρξαν επαρκή στοιχεία για στατιστική επεξεργασία που να υποστηρίζουν την
καλλιέργεια της κοινωνικής δράσης πολιτικού χαρακτήρα για τη δημιουργία του ενεργού
πολίτη.
Περιβαλλοντικά εγγράμματος πολίτης είναι εκείνος ο πολίτης ο οποίος, έχοντας τις
απαραίτητες περιβαλλοντικές γνώσεις, διαμορφώνει στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στο
περιβάλλον που ζει και θεωρεί δικαίωμα και υποχρέωσή του, ως πολίτης της σημερινής
κοινωνίας, να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των στρατηγικών και πολιτικών για τα
ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον (Rawls, 2004). Είναι κριτικά

σκεπτόμενος, με

αίσθημα της ευθύνης και της συναίσθησης του δικού του ρόλου στη διαμόρφωση της
πολιτικής διαχείρισης των συνθηκών της ζωής του και τη διασφάλισης της ποιότητάς της. Ο
ενεργός πολίτης πρέπει να έχει την ικανότητα της συστηματικής και συνολικής θεώρησης
των κοινωνικών οικονομικών, πολιτιστικών, πολιτικών συνιστωσών ενός προβλήματος
(Ζιάκα, Robinson & Souchon, 2000). Με βάση αυτή την προσέγγιση των χαρακτηριστικών
του περιβαλλοντικά εγγράμματου πολίτη, τα ΣΠΠΕ που μελετήθηκαν δε φαίνεται να τον
προωθούν.
ΙΙΓστ2. Οικοδιαχείρισης
Η παιδαγωγική ομάδα που συντόνισε τα προγράμματα Α1 και Α2 φαίνεται να έχει αντιληφθεί
πολύ καλά το ρόλο της εκπαίδευσης των νέων στην οικοδιαχείριση στα πλαίσια της
συγκρότησης της ολοκληρωμένης προσωπικότητας του ενεργού πολίτη «Με όσα έχουν
αναφερθεί, είναι προφανής η μεγάλη σημασία της ορθολογικής διαχείρισης της φύσης, με
στόχο τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων
αποτελούν τους καλύτερους τρόπους για την επίτευξη όσο το δυνατόν πιο ικανοποιητικών
αποτελεσμάτων. Οι σημερινοί μαθητές μπορούν να επηρεάσουν έμμεσα τα δρώμενα και είναι
αυτοί που, σε λίγα χρόνια, θα διαχειρίζονται τις τύχες αυτού του τόπου μέσα από τα διάφορα
πόστα που θα έχουν».
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Η καλλιέργεια της δεξιότητας της οικοδιαχείρισης καλλιεργείται στα περισσότερα
προγράμματα ελλιπώς αφού περιορίζεται κυρίως σε μια πιο βαθιά γνωριμία της περιοχής των
σχολείων, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της και των προβλημάτων της. Ο μαθητής του
προγράμματος Α2-ΕΠ λέει ότι «απέκτησα πολλές γνώσεις για τα σχολεία της περιοχής, τα
οποία δεν τα ήξερα και τα έμαθα μέσω της περιβαλλοντικής ομάδας». Υπήρξαν βέβαια και
προγράμματα που σχεδίασαν και υλοποίησαν ικανοποιητικά χώρους του σχολείου ή
διατύπωσαν απόψεις για τα χωριά του δήμου τους. Το 40,9% (Ν=9) των ΕΠ πήρε βαθμό 3
και το 13,6% (Ν=3) πήρε βαθμό 4. Αντίστοιχα, το 27,3% (Ν=6) των ΣΥΠ πήρε βαθμό 3 και
το 13,6% (Ν=3) πήρε βαθμό 4.
Στο πρόγραμμα Α5 προχώρησαν περισσότερο στο θέμα της οικοδιαχείρισης. Στην ΕΠ του
προγράμματος Α5 περιέχεται το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους μαθητές στην αρχή
του προγράμματος για να διερευνήσουν τις απόψεις τους για την κατάσταση που
επικρατούσε στην αυλή του σχολείου τους και τη διάθεσή τους για συμμετοχή στη
διαμόρφωσή της. Μερικές ερωτήσεις ήταν: «τι θα θέλατε στην αυλή του σχολείου σας;», «η
εικόνα της αυλής του σχολείου σας ικανοποιεί;», «θα θέλατε να συμμετέχετε ενεργά στη
διαμόρφωσή της;», «υπάρχουν στην αυλή του σχολείου μας χώροι επικίνδυνοι για την ασφάλεια
και την υγεία σας;». Στο ίδιο πρόγραμμα αναφέρουν ότι «κάναμε βραχόκηπο με αρωματικά
φυτά…, ξεκινήσαμε την αναμόρφωση με τη φύτευση ανθοκομικών φυτών…» Άλλη
δραστηριότητα για να βελτιώσει την εικόνα της αυλής του σχολείου ήταν η «…δημιουργία
ξύλινων πινακίδων…». Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη στην παρακάτω αναφορά των
μαθητών στην ΕΠ του Β7 «Προσέχουμε για να έχουμε». Με βάση τις προτάσεις που
συνέλεξαν από το ερωτηματολόγιο, προχώρησαν στη διαμόρφωση της αυλής του σχολείου
τους.
Πάντως, όπως προκύπτει και από τις αναφορές παρακάτω, γίνεται συνείδηση σε μερικά
προγράμματα η ανάγκη επανασχεδιασμού, αναδόμησης και ορθολογικότερης διαχείρισης του
χώρου γύρω. Στο πρόγραμμα Β9, στο ΣΥΠ υπήρχε ο στόχος «Να αντιληφθούν (τις αλλαγές)
συγκρίνοντας την αναδιάρθρωση της μικρής κοινωνίας τους» που από κοινότητα εντάχθηκε
στον Καποδιστριακό μεγάλο Δήμο. Στο ΣΥΠ του Β11 ο κύριος στόχος αφορούσε στην
αειφορική διαχείριση του σχολικού χώρου: «Να αναπτύξουν οι μαθητές ενδιαφέρον για το
σχολικό χώρο, να διαμορφώσουν θετικές στάσεις απέναντι σ’ αυτόν και να αναπτύξουν
κώδικες συμπεριφοράς που θα συμβάλλουν στη διατήρηση και αειφόρο διαχείριση του σχολικού
περιβάλλοντος», όπως και στο πρόγραμμα Β11 «Η ανάγκη επανασχεδιασμού του υπαίθριου
σχολικού χώρου μας, ώστε να είναι λειτουργικός και καλαίσθητος». Στην ΕΠ του
προγράμματος Α7 γίνονται προτάσεις ανάπλασης μιας περιοχής του Ηρακλείου στην οποία
εστίασε το πρόγραμμα «Στο πνεύμα αυτό οι δικές μας προτάσεις είναι οι εξής: Ναι στην
ανάπλαση του Λάκκου αλλά χωρίς ανεξέλεγκτες κατεδαφίσεις… Πρέπει να δημιουργηθούν

97
χώροι πράσινου και κοινόχρηστοι χώροι αλλά με μέτρο (όχι να θυσιαστούν διατηρητέα κτίρια
για το σκοπό αυτό)».
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι συγκεκριμένες προτάσεις ανάπτυξης, που διατύπωσαν οι
μαθητές, για τα χωριά του Δήμου στον οποίο ανήκει το σχολείο το οποίο υλοποίησε τα Α1
και Α2 προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρεται το παρακάτω απόσπασμα «Προτάσεις
ανάπτυξης Άνω Ασιτών: 1. Χάραξη, διαμόρφωση, σήμανση του μονοπατιού (Ε4) από Άγιο
Χαράλαμπο προς Άγιο Αντώνιο, Κεράσια και Σίβα. 2. Διαμόρφωση και προστασία του χώρου
της βραχόφιλης τουλίπας με σήμανση και προστασία του. Οι μήνες ανθοφορίας της είναι
Μάρτης- Απρίλης περίοδος που μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες. 3. Σήμανση στην είσοδο του
Νυχτεριδόσπηλιου για την απειλή που δέχονται (και την ανάγκη προστασίας τους) οι σπάνιες
νυχτερίδες».
ΙΙΓστ3. Σχέδιο δράσης σύμφωνα με την Τοπική Ατζέντα 21
Το κριτήριο αυτό ικανοποιήθηκε σε χαμηλότερο βαθμό από το προηγούμενο (Πίνακας 4ΙΙΓ).
Οι βαθμολογίες των ΣΥΠ και των ΕΠ είναι μετατοπισμένες προς την χαμηλότερη κλίμακα. Η
Τοπική Ατζέντα 21 δεν αναφέρθηκε σε κανένα ΣΠΠΕ αν και αναφέρθηκαν αρχές της στους
στόχους των προγραμμάτων. Οι περισσότερες αναφορές στα ΣΠΠΕ περιορίζονται στο πρώτο
επίπεδο εφαρμογής της, οι στόχοι αναφέρονται στην ανάγκη γνωριμίας των μαθητών με το
τοπικό περιβάλλον. Δεν προχωρούν στην κατάρτιση σχεδίου δράσης και στην ανάληψη
πρωτοβουλιών σε θέματα του τοπικού περιβάλλοντος και γενίκευσής τους σε εθνικό και
παγκόσμιο επίπεδο. Τα παρακάτω αποσπάσματα από κείμενα μαθητών στις ΕΠ των Α2 και
Α1 προγραμμάτων αντίστοιχα περιγράφουν αυτά που συνήθως αναφέρονται «μαθαίνεις
πολλά πράγματα για την περιοχή σου και για τα γύρω χωριά» και -«Έμαθα πολλά πράγματα για
το περιβάλλον του τόπου μου και για τους ανθρώπους του, τις ασχολίες των κατοίκων τα ήθη
και τα έθιμα τους». Στα ΣΥΠ των προγραμμάτων Β14 και Α7 οι στόχοι υπεισέρχονται
βαθύτερα στο θέμα: «Διαμόρφωση άποψης για το τι πρέπει να γίνει» και «Να επιτευχθεί μια
θετική συναισθηματική επαφή των μαθητών σε σχέση με την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία
όλων προς την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων».
Μερικά ΣΠΠΕ κινούνται προς σωστότερη κατεύθυνση, της εξάσκησης στην ανάπτυξη
σχεδίου δράσης σύμφωνα με την Τοπική Ατζέντα 21, αφού βάζουν τους μαθητές τους στη
θέση του πολίτη που ενδιαφέρεται για το μέλλον του τόπου του, όπως στο ΣΥΠ του
προγράμματος Α1 «Η αξιοποίηση από τον Δήμο των αποτελεσμάτων αυτής της δουλειάς
δημιουργεί την αίσθηση σε όλους, πως αυτό που γίνεται επηρεάζει το μέλλον σε σωστή
κατεύθυνση και τους μαθητές που συμμετέχουν πως διαμορφώνουν οι ίδιοι τις συνθήκες για
απασχόληση μέσα από τη στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης».
Ενδεικτικό του ελπιδοφόρου μέλλοντος σχετικά με την καλλιέργεια του ενεργού πολίτη μέσα
από την ΠΕ αποτελεί το παρακάτω απόσπασμα από την ΕΠ του προγράμματος Α7 «Όπως
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προαναφέραμε, θεωρούμε ότι η διάσωση του Λάκκου εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης
κίνησης για τη διάσωση και ανάπλαση της παλαιάς μας πόλης του Μεγάλου Κάστρου που τόσο
έχει υποφέρει… Εμείς οι νέοι Ηρακλειώτες τουλάχιστον θα αγωνιστούμε για να φτιάξουμε ένα
καλύτερο οικιστικό περιβάλλον από αυτό που μας κληροδότησαν οι γονείς μας, όχι μόνο για το
δικό μας καλό, αλλά και για τις γενιές που θα ακολουθήσουν».
6.4. Θεμελίωση Προϋποθέσεων Δια Βίου Μάθησης μέσω Διαγενεακής Συνεργασίας με
φορείς, οργανώσεις, τοπικές ομάδες, γονείς (κριτήριο ΙΙΔα1)
Η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση πολλών ομάδων του πληθυσμού σε θέματα ΑΑ
αποτελεί βασική επιδίωξη των επισήμων κειμένων των διεθνών οργανισμών. Γενικό στόχο
όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αποτελεί η θεμελίωση προϋποθέσεων και η
συνειδητοποίηση από την πλευρά των εκπαιδευομένων της ανάγκης για δια βίου μάθηση και
κατάρτισής τους σε θέματα προσωπικά, επαγγελματικά αλλά και περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος. Η ΕΑΑ αντιμετωπίζεται ως μια δια βίου διαδικασία που ξεκινά στα πρώιμα
παιδικά χρόνια συνεχίζεται μέσω της ανώτατης εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης των
ενηλίκων, ξεπερνώντας τελικά τα όρια της τυπικής εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2006β). Δεδομένου ότι η μάθηση πραγματοποιείται όσο αναλαμβάνουμε διάφορους ρόλους
στη ζωή μας, η ΕΑΑ πρέπει να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επεκτείνεται σε όλη μας τη
ζωή. Σύμφωνα με την Καρούντζου (2007), κάθε πρόγραμμα ΕΑΑ πρέπει να σχεδιάζεται στη
βάση των γενικών αρχών της διεπιστημονικότητας, της δια βίου μάθησης και της ενεργού
συμμετοχής. Οι νέοι είναι σημαντικό να συμμετέχουν ενεργά ως πολίτες και να
ενθαρρύνονται σε συνεργασίες σε τοπικά και διεθνή επίπεδα προκειμένου να επιλυθούν τα
περιβαλλοντικά προβλήματα.
Σε κάθε πρόγραμμα, η θεμελίωση της δια βίου μάθησης υλοποιείται, εκτός από την
εκπαιδευτική διαδικασία στην τυπική εκπαίδευση και μέσα από τις αλληλεπιδράσεις με
εκπαιδευτικούς, γονείς, άλλους μαθητές, τους εκπροσώπους της κοινότητας και γενικά, μέσω
της επαφής και συνεργασίας με πρόσωπα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική πολιτική
(Μυλωνάκου-Κεκέ, 2006).
Στο ΣΥΠ του προγράμματος Α1 αναφέρεται «Ο στόχος δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσης,
γνωστικών δεξιοτήτων και στάσεων μέσα στην τάξη αλλά η γνώση αυτή να μεταφερθεί στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλη τη ζωή των εκπαιδευομένων». Εκτός από το πρόγραμμα
Α1, και άλλα προγράμματα είχαν στοιχεία ενδεικτικά για θεμελίωση προϋποθέσεων δια βίου
μάθησης μέσω των ΣΠΠΕ γι αυτό και οι βαθμολογίες στο κριτήριο αυτό ήταν σχετικά
υψηλές. Σημαντικό ποσοστό των ΕΠ έλαβαν υψηλή βαθμολογία, γεγονός που υποδηλώνει
πως στη διάρκεια υλοποίησης του ΣΠΠΕ, η μεθοδολογία μάθησης και οι εκπαιδευτικές
δραστηριότητες που επιλέγονται συμβάλλουν στη μόρφωση των μαθητών και στη δημιουργία
της ανάγκης για συνεχή μόρφωση και εκπαίδευση σε θέματα που σχετίζονται με το
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περιβάλλον, τη διαχείριση και την προστασία του. Δε φαίνεται βέβαια αυτό να σχεδιάζεται
εξαρχής στα προγράμματα διότι οι ΕΠ και τα ΣΥΠ, στο κριτήριο αυτό παρουσίασαν
σημαντική διαφορά στις βαθμολογίες. Το 72,8% (Ν=16) των ΕΠ βαθμολογήθηκαν στα δύο
υψηλότερα επίπεδα της βαθμολογικής κλίμακας σε αντίθεση με τα ΣΥΠ που το αντίστοιχο
ποσοστό ήταν 40,9 (Ν=9).
Η ενασχόληση των μαθητών με θέματα τοπικού, εθνικού αλλά και παγκόσμιου
ενδιαφέροντος, η γνωριμία με τις ιστορικές και σύγχρονες πτυχές τους, η ανάλυση
προβλημάτων, οι απόψεις που διατυπώνουν για την επίλυση και διαχείριση περιβαλλοντικών
ζητημάτων και πόρων υποδηλώνουν πως συνειδητοποιούν, στο σύνολο των ΣΠΠΕ, πως η
ενασχόληση με τα περιβαλλοντικά θέματα είναι διαδικασία που εκτείνεται σε βάθος χρόνου
με εξειδικευμένες απαιτήσεις σε γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει ο κάθε ενεργός πολίτης
να αποκτήσει στη διάρκεια της ζωής του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΠΕ) που υλοποιήθηκαν
στο νομό Ηρακλείου τη σχολική χρονιά 2005-2006, από μεθοδολογικής πλευράς,
αποσκοπούσαν στην εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών παρεμβάσεων σε ένα μαθησιακό
περιβάλλον σημαντικά διαφορετικό από το σχολικό. Επιχείρησαν να εφαρμόσουν τη
διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση στα θέματα που ανέπτυξαν σε συνδυασμό με
τεχνικές που δεν έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων.
Σε πολλές περιπτώσεις, συνέδεσαν τα αντικείμενα των προγραμμάτων με διδακτικές ενότητες
των μαθημάτων του ΑΠΣ του Γυμνασίου. Ανέπτυξαν δραστηριότητες πεδίου με καινοτόμες
διδακτικές μεθόδους και τεχνικές με την υποστήριξη των ΤΠΕ (Καμαρινού Δ., 2000). Η
επιλογή του διαφορετικού, από το σχολικό, μαθησιακού περιβάλλοντος προσφέρει εμπειρίες
στους μαθητές, οι οποίες τους φέρνουν αντιμέτωπους με ενδείξεις, ιστορικές εμπειρίες και με
προβλήματα που στηρίζονται στη συλλογή στοιχείων που απέχουν σημαντικά από τις
πρότερες αντιλήψεις τους.
Παρακάτω, παρουσιάζονται και συζητιούνται τα αποτελέσματα της έρευνας κατά ερευνητικό
ερώτημα και κριτήριο.
7.1. Σύνδεση του προγράμματος με τη σχολική εκπαίδευση
7.1.1. Σύνδεση του προγράμματος με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ)
ΙΙΙΑα1. Σύνδεση του προγράμματος με τα μαθήματα
Βασικός στόχος των ΠΕΑΑ είναι η σύνδεσή τους με το ΑΠΣ. Στο πρόγραμμα Environment
and School Initiatives (ENSI) που ξεκίνησε το 1986 επιδίωξαν την προώθηση της αυτονομίας
από τη μεριά των εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν να επεμβαίνουν στο ΑΠΣ, αναπτύσσοντας
τις πρωτοβουλίες που εκείνοι επιλέγουν. Έτσι, εμπλέκοντας ουσιαστικά τους εκπαιδευτικούς
σε έρευνα δράσης πάνω στο διδακτικό έργο που οι ίδιοι αναπτύσσουν και σχεδιάζουν,
αποκτούν επαρκή κριτική απόσταση από αυτό για να μπορούν να το αξιολογήσουν και να το
τροποποιήσουν (Elliott, 1999).
Στα ΣΠΠΕ που μελετήθηκαν, δε φαίνεται να σχεδιάζεται σύνδεση του προγράμματος με τα
μαθήματα του ΑΠΣ. Στις βαθμολογικές κλίμακες 3 και 4 δεν υπήρξαν προγράμματα και
επιπλέον, σε ένα αξιόλογο ποσοστό προγραμμάτων 31,8% (Ν=7) δεν υπήρξαν αναφορές για
σύνδεση του ΣΠΠΕ με μαθήματα του ΑΠΣ κατά το σχεδιασμό των ΣΠΠΕ (Πίνακας 4ΙΙΙΑ).
Στις ΕΠ η βαθμολογία κυμάνθηκε σε καλύτερα αλλά χαμηλά πάλι επίπεδα. Μόνο το 27,3%
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(Ν=6) των ΕΠ φαίνεται να κάνουν πολύ καλή σύνδεση προγράμματος και ΑΠΣ και έλαβαν
τη μέγιστη βαθμολογία ενώ το 63,7% (Ν=14) των προγραμμάτων έλαβαν βαθμολογία 1 και 2,
δηλαδή ελάχιστα συνδέουν το περιεχόμενο του προγράμματος με την ύλη σχετικών
μαθημάτων. Ο εκπαιδευτικός Π1 υποστηρίζει στο κείμενό του ότι «Είναι δύσκολο κατά την
υλοποίηση του καθιερωμένου σχολικού προγράμματος να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές,
ακόμα και σ’ αυτούς της γυμνασιακής ηλικίας… να ΄δουν΄ έξω από τα βιβλία του αναλυτικού
προγράμματος, να ευαισθητοποιηθούν και να ευαισθητοποιήσουν να προβληματιστούν και να
προβληματίσουν, να δράσουν λίγο ή πολύ», πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει μέσω των
προγραμμάτων ΠΕ.Η σύνδεση βέβαια του εκπαιδευτικού προγράμματος με ορισμένα
μαθήματα γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις ακόμη κι αν αυτή δεν αναφέρεται κατά το
σχεδιασμό του. Για παράδειγμα, στην ΕΠ του προγράμματος Α5 αναφέρεται ότι «Κάθε παιδί
ανέλαβε να μετρήσει ένα σχήμα, ορθογώνιο-τρίγωνο ή τετράγωνο πάνω στην αυλή, να το
προσδιορίσει στο τοπογραφικό και να φέρει το εμβαδόν του… όσον αφορά τα καλλιτεχνικά
ζωγράφισαν δυο φιγούρες πάνω στους τοίχους των παρτεριών. Χρησιμοποίησαν χρώματα
τοίχου». Όπως επίσης και στην ΕΠ του προγράμματος Β4 δεν αναφέρουν ότι το πρόγραμμα
συνδέθηκε με τα μαθήματα αλλά το έκαναν στην πράξη διότι οι μαθητές περιγράφουν
δραστηριότητες που αφορούσαν καταγραφή και μελέτη της τοπικής ιστορίας (μάθημα
Ιστορίας), γνώρισαν από κοντά συλλόγους, σωματεία, υπηρεσίες, ναυτιλιακές εταιρίες και
επαγγέλματα του λιμανιού (μαθήματα Οικονομίας και Κοινωνιολογίας), επεξεργάστηκαν
πίνακες, ιστογράμματα, στατιστικά στοιχεία για εμπορεύματα, διακίνηση επιβατών (μάθημα
Μαθηματικών), αναζήτησαν αναφορές για το Λιμάνι σε λογοτεχνικά κείμενα (μαθήματα
Λογοτεχνίας, Ελληνικής Γλώσσας), είδαν τον παλλιροιογράφο και έμαθαν πως λειτουργεί
(μαθήματα Γεωγραφίας, Φυσικής), γνώρισαν τον ναυταθλητισμό (μάθημα Φυσικής Αγωγής).
Οι προαναφερόμενες δραστηριότητες σχετίζονται με τη διδακτέα ύλη μαθημάτων του
Γυμνασίου και του Λυκείου την οποία οι μαθητές των περιβαλλοντικών ομάδων έχουν
διδαχθεί ή θα διδαχθούν στο μέλλον.
Η χρήση Η/Υ σε όλα τα ΣΠΠΕ είναι πλέον δεδομένη άρα ενισχύει τη διδασκαλία του
μαθήματος της πληροφορικής αλλά και άλλων μαθημάτων στα Γυμνάσια και στα Λύκεια,
όπως αναφέρεται στην ΕΠ του προγράμματος Β10 «Τα παιδιά επεξεργάστηκαν τις απαντήσεις
(των ερωτηματολογίων) στον υπολογιστή με τη βοήθεια του καθηγητή των μαθηματικών και
της καθηγήτριας της Πληροφορικής… στο μάθημα των Αρχαίων και της Ιστορίας συνέλεξαν με
τη φιλόλογο πληροφορίες για τις αρχαίες παραδόσεις και συγκεκριμένα πως τρέφονταν οι
έλληνες στην Αρχαία Αθήνα και στη Μινωική Κρήτη… αλλά και στο μάθημα της Βιολογίας, ο
φυσικός, κατά πρώτον ενημέρωσε τα παιδιά για την τεχνολογία τροφίμων…».
Στο ΣΥΠ του Α1 προγράμματος αναφέρουν πως «Η σύνδεση με τα μαθήματα της Βιολογίας,
της Φυσικής, της Ιστορίας, των Μαθηματικών, της Τεχνολογίας της Πληροφορικής κλπ αλλά
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και εξωτερικούς φορείς, δίνει διεπιστημονικό και ευρύτερα κοινωνικό χαρακτήρα στη
προσέγγιση αυτή» και γενικεύουν στο ΣΥΠ του Α2 ότι «Οι μαθητές-μαθήτριες αλλά και οι
καθηγητές μαθαίνουν για το άμεσο περιβάλλον τους (π.χ. για τα φυτά της Κρήτης) και συνδέουν
τη διδακτέα ύλη του αναλυτικού προγράμματος με αυτό κάνοντας ελκυστική και την καθημερινή
σχολική διαδικασία».
Ο εκπαιδευτικός Π3 γράφει για το πρόγραμμά του «Υπήρξε σύνδεση με αρκετά μαθήματα και
επιστήμες. Με την Βιολογία και Γεωγραφία στην Α , Β και Γ τάξη, με την τοπική Ιστορία, με τα
θρησκευτικά, με τις ξένες γλώσσες, με την Φυσική αγωγή, με την Πληροφορική».
ΙΙΙΑα2. Σύνδεση του προγράμματος με την Ευέλικτη Ζώνη Διαθεματικών και
Δημιουργικών Δραστηριοτήτων
Αν και η Ευέλικτη Ζώνη Διαθεματικών και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων προσφέρει χρόνο
και νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή της ΠΕ στα Δημοτικά και στα Γυμνάσια (ΠΙ, 2006,
δεν αξιοποιήθηκε από τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα ΠΕ. Σε κανένα ΣΥΠ
και σε καμία ΕΠ δεν αναφέρεται σύνδεση του ΣΠΠΕ με την Ευέλικτη ζώνη.
7.2. Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις του αντικειμένου του προγράμματος
7.2.1. Διδακτικές Προσεγγίσεις του αντικειμένου του προγράμματος
ΙΙΙΒα1.Διαθεματική/

Διεπιστημονική/

Ολιστική/Συστημική

Προσέγγιση

του

αντικειμένου του προγράμματος/ Κριτική Παιδαγωγική
Σύμφωνα με το ΕΜΠ (2007), η διαθεματική/διεπιστημονική επεξεργασία του θέματος των
προγραμμάτων ΠΕ αξιοποιεί γνώσεις από τις Θετικές, Θεωρητικές και Κοινωνικές Επιστήμες,
όπως αυτές διδάσκονται στα σχολικά μαθήματα και τις Ξένες γλώσσες, τα Αγγλικά κυρίως,
που είναι η γλώσσα του διαδικτύου και της επικοινωνίας σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. Η
ΕΑΑ χαρακτηρίζεται ως διεπιστημονική και ολιστική (Σκούλλος, 2007; Huckle, 2006b;
UNESCO, 1997). Η διαθεματικότητα στην εκπαιδευτική πρακτική βασίζεται στην αναζήτηση
συσχετίσεων, πολλαπλών επιρροών και αμοιβαίων επιδράσεων (Breiting, Mayer, Mongensen,
2005). Εξετάζει τα φαινόμενα ολόπλευρα, διευκολύνοντας τη μάθηση, συντελώντας στην
ποιοτική αναβάθμισή της, αφού έχει στόχο τη συστημική προσέγγιση με μεταφορά γνώσεων
και τεχνογνωσίας (Μaingain & Dufour, 2002). Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι ο χώρος
στον οποίο μπορεί άνετα να δοκιμαστεί αυτή η διδακτική προσέγγιση. Γι αυτό και ο
εκπαιδευτικός Π3 σημειώνει πως «Είναι επίσης αναγκαίο οι συνάδελφοι σιγά –σιγά να
αρχίσουν να μοιράζονται, με εμπιστοσύνη, τις ξεχωριστές δυνατότητες και δεξιότητες που ο
καθένας έχει για διαθεματική προσέγγιση της γνώσης».
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Η προώθηση της Διαθεματικότητας/Διεπιστημονικότητας και ολιστικής γενικά προσέγγισης
του θέματος προκύπτει από τους Στόχους, τη Μεθοδολογία, τους Συνεργάτες, τις
Προβλεπόμενες Δράσεις και Δραστηριότητες του προγράμματος. Όπως προκύπτει από την
ανάλυση περιεχομένου των ΣΥΠ και των ΕΠ των ΣΠΠΕ του νομού Ηρακλείου, όλα σχεδόν
τα προγράμματα, λίγο ως πολύ, προωθούν Διαθεματική, Διεπιστημονική, Ολιστική
προσέγγιση για τη μελέτη των θεμάτων τους (Πίνακας 4ΙΙΙΑ). Αυτό προκύπτει καλύτερα
από τις ΕΠ και λιγότερο από τα ΣΥΠ. Το 63,6% (Ν=14) των ΕΠ διαθέτουν στοιχεία από τα
οποία προκύπτει ότι έγινε διαθεματική/διεπιστημονική προσέγγιση του φυσικού αντικειμένου
του προγράμματος σε καλό επίπεδο (Πίνακας 4ΙΙΙΑ). Βαθμολογήθηκαν με 3 και 4 αντίστοιχα.
Δεν είχε όμως σε όλες τις περιπτώσεις αρχικά σχεδιαστεί ή δεν αναφέρθηκε στα ΣΥΠ αφού
το ποσοστό των προγραμμάτων στην αντίστοιχη βαθμολογική κλίμακα των ΣΥΠ ήταν
χαμηλότερο (36,4%, Ν=8). Ενδεικτικές αναφορές σε ΣΥΠ για χρήση της διαθεματικότητας
παραθέτονται παρακάτω: «…θεωρήσεις, βιωματική και διαθεματική προσέγγιση» (πρόγραμμα
Β10), «…τελικά δηλαδή η διαπίστωση πως το περιβάλλον είναι κοινωνικό, αισθητικό, φυσικό,
τεχνητό και επιβάλλεται να το αντιμετωπίσουμε ως ολότητα» (πρόγραμμα Α2), «Η σύνδεση με
επιστημονικά ιδρύματα, φορείς κρατικούς ή τοπικούς, και η σύνθεση των στοιχείων που θα
συλλεχθούν οδηγεί σε μια πολυεπιστημονική προσέγγιση του θέματος» (πρόγραμμα Α1),
«…διαθεματική

προσέγγιση

(περιβαλλοντική

εκπαίδευση,

παιδαγωγικά,

γεωγραφία,

αρχαιολογία, ιστορία, οικολογία, χειροτεχνία, επαφή με ηλικιωμένους, λαογραφία ,λογοτεχνία,
ποίηση, θέατρο κ.τ.λ.)» (πρόγραμμα Α3). Σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Διεθνούς Διάσκεψης
της Θεσσαλονίκης (UNESCO, 1997), η ενασχόληση με την αειφορία απαιτεί μία ολιστική,
διεπιστημονική προσέγγιση η οποία οδηγεί σε σύγκλιση διαφορετικούς γνωστικούς χώρους
και θεσμούς χωρίς αυτοί να χάσουν την χαρακτηριστική τους ταυτότητα.
7.3. Εκπαιδευτικές Στρατηγικές που επιλέγονται στα προγράμματα Εκπαίδευσης για
την Αειφόρο Ανάπτυξη
Η Μαθητοκεντρική φιλοσοφία των προγραμμάτων ΕΑΑ διευκολύνει τη μαθητική συμμετοχή
κατά τη μαθητοκεντρική διδασκαλία. Προωθεί τη συνεργατική-ομαδοκεντρική μάθηση, την
εργασία σε ομάδες, ενθαρρύνει τη συνεργατική και πειραματική μάθηση, την επίλυση
προβλήματος. Στοχεύει στο να καταστήσει ικανούς τους μαθητές να χειριστούν τις διαφωνίες
και τη συνθετότητα, την περιπλοκότητα της ζωής (Breiting, Mayer, Mogensen, 2005). Ο
εκπαιδευτικός Π7 σημειώνει: «Έζησα και εγώ μαζί με τους μαθητές αυτό το «Θαύμα», που
συντελείται στην εκπαιδευτική διαδικασία, όταν η μάθηση παύει να αντιμετωπίζεται μόνο ως
μια διαδικασία προσφοράς και λήψης πληροφοριών μέσα στο αυστηρό περιβάλλον της σχολικής
τάξης αλλά ως μια ενεργητική διαδικασία οικοδόμησης και επέκτασης της γνώσης η οποία
προϋποθέτει ενεργό εμπλοκή του μαθητή, σ΄ όλη αυτή τη διαδικασία. Το αγαθό της γνώσης
ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια του και εκείνος καλείται να το κατακτήσει με όλες τις αισθήσεις».
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7.3.1. Εργασία σε ομάδες
Η εργασία σε ομάδες αποτελεί κεντρικό μεθοδολογικό άξονα υλοποίησης των ΠΕΑΑ
(UNECE, 2005, DfES, 2006). Είναι εκπαιδευτική στρατηγική που απολαμβάνουν μαθητές
και εκπαιδευτικοί (Gough A.,2005) Αναπτύσσει την προσωπική επικοινωνία και την
κοινωνική ικανότητα των μαθητών, βελτιώνει τις συμπεριφορές τους, εξαφανίζει τους
βανδαλισμούς και τις ζημιές. Ως προς την εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής εκπαιδευτικής
στρατηγικής, εκείνο που διαπιστώνεται από τον πίνακα 4ΙΙΙΓα, είναι ότι στις μισές περίπου
ΕΠ φαίνεται να εφάρμοσαν σε ικανοποιητικό επίπεδο την εργασία σε ομάδες ως
εκπαιδευτική στρατηγική κατά την υλοποίηση του προγράμματος αφού το 54,6% (Ν=12)
βαθμολογήθηκε με 3 ή 4. Το αντίστοιχο ποσοστό στα ΣΥΠ ήταν 50,0% (Ν=11). Σε όσα ΣΥΠ
υπήρχε αναφορά στην εκπαιδευτική στρατηγική ήταν ονομαστική όπως στο πρόγραμμα Β10
«Μεθοδολογία

προγράμματος:

μαθητοκεντρική-Ομαδοσυνεργατική-Διαθεματική-Χωρισμός

μαθητών σε ομάδες». Στις ΕΠ συχνά αναφέρεται η δημιουργία ομάδων εργασίας με
επιμερισμό ευθυνών και ανάληψη καθηκόντων, όπως αναφέρει ένας μαθητής από το
πρόγραμμα Α2 «Δημιουργήσαμε ομάδες οι οποίες κατασκεύασαν…». Μέσα από την
λειτουργία της ομάδας με τη συζήτηση, την ανταλλαγή ιδεών και τη διατύπωση
διαφορετικών θέσεων, δίνεται η δυνατότητα για καλύτερη οργάνωση των σκέψεων και των
προβληματισμών των εκπαιδευτικών, για εφαρμογή και δοκιμή των βελτιωτικών πρακτικών
που σχεδίασαν, και για καταγραφή και αξιοποίηση των προβληματισμών (Κοσμίδηςκά, 2005).
ΙΙΙΓα1. Ανάθεση αρμοδιοτήτων/ Κατανομή ρόλων
Οι μαθητές στις ομάδες εργασίας βελτιώνουν την έκφραση των διαφορετικών απόψεων και
την ανάπτυξη δεξιοτήτων για συζήτηση και διαπραγμάτευση, ενισχύουν το αίσθημα του
ανήκειν (Rogers, 1996). Ενθαρρύνονται στην αλληλεπίδραση, αναπτύσσουν εμπιστοσύνη
στο ρόλο που ανέλαβαν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και τελικά βοηθούν να επιτευχθεί η
αρχή του μαθαίνω πώς να μαθαίνω (Tennant, 1997). Η βαθμολογία των ΕΠ και των ΣΥΠ στο
κριτήριο αυτό ήταν καλή αφού οι μισές ΕΠ (Ν=11) βαθμολογήθηκαν με 4, αντίθετα με τα
ΣΥΠ που μόνο το 9,1% (Ν=2) έλαβαν τη μέγιστη βαθμολογία. Το 31,8% (Ν=7) των ΣΥΠ
βαθμολογήθηκε με μικρότερο βαθμό, 3 (Πίνακας 4ΙΙΙΓ). Παρά το γεγονός ότι από την
ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων δε φαίνεται να προωθείται επαρκώς η ανάθεση
αρμοδιοτήτων και η κατανομή των ρόλων, σε αρκετά προγράμματα ήταν έντονος ο
επιμερισμός ευθυνών, δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων, καθώς και η κατανομή ρόλων
στους μαθητές των ομάδων εργασίας, όπως αναφέρεται στο ΣΥΠ του προγράμματος Β13
«Συστηματική οργάνωση δραστηριοτήτων και κατανομή τους σε ομάδες, αλληλοενημέρωση
ομάδων», του Α7-«Θα υπάρξει ή θα επιδιωχθεί αυτοοργάνωση των υποομάδων και ανάθεση
καθηκόντων στα μέλη με παράλληλη συναπόφαση σχετικά με τους τρόπους δουλειάς» και του
Β2-«Ιεράρχηση και κατανομή εργασιών».
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ΙΙΙΓα2. Ανάληψη Πρωτοβουλιών (αυτενέργεια)
Στην ομαδική εργασία, από μόνοι τους οι μαθητές, οργανώνονται σταδιακά σε υποομάδες και
μοιράζονται τις δραστηριότητες και τα καθήκοντα στην πορεία των συναντήσεών τους. Τα
μέλη των ομάδων κατανοούν ότι τα προβλήματά τους και η συμπεριφορά τους έχουν
κοινωνικές προεκτάσεις. Στις ομάδες, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η προσφορά και αποδοχή
βοήθειας, το μοίρασμα των ιδεών μεταξύ συμμαθητών επιτρέπουν την επίλυση προβλημάτων
και δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης κατάλληλων συμπεριφορών και παραγωγής νέας
γνώσης (Webb, Troper J. & Fall R, 1995).
Η World Wide Fund for Nature (WWF Ελλάς, 2007) θεωρεί ότι η Εκπαίδευση για την
Αειφορία είναι μορφή εκπαίδευσης που καλλιεργεί απαραίτητες δεξιότητες για υπεύθυνη
δράση και συμμετοχή στην Κοινωνία Πολιτών και ενισχύει το αίσθημα του «μπορώ να κάνω
τη διαφορά». Η προώθηση της ανάληψης πρωτοβουλιών από τους μαθητές αποτελεί
προτεραιότητα ορισμένων προγραμμάτων, δε χαρακτηρίζει όμως και το μεγαλύτερο ποσοστό
τους (Πίνακας 4ΙΙΙΓ). Περισσότερες από τις μισές ΕΠ (Ν=13), σε ποσοστό 59,1%
βαθμολογήθηκαν στα τρία κατώτερα επίπεδα της βαθμολογικής κλίμακας. Το αντίστοιχο
ποσοστό στα ΣΥΠ είναι μεγαλύτερο (68,2%, Ν=15). Μερικές αναφορές από τα ΣΥΠ
παραθέτονται παρακάτω όπου οι μαθητές σχεδιάζεται να εξασκηθούν στην ανάληψη
πρωτοβουλιών: «Ανάληψη πρωτοβουλιών περίθαλψης σκύλων» (πρόγραμμα Β8), «Θα
αναλάβουν πρωτοβουλίες για το χρόνο και τον τρόπο μελέτης πεδίου και για συνεργασία με
ειδικούς -κατόπιν υπόδειξης των μελών της παιδαγωγικής ομάδας» (πρόγραμμα Α7), «να
αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε να συμβάλουν με το δικό τους τρόπο στην παραπέρα ανάπτυξη
του τόπου τους» (πρόγραμμα Α4).
7.3.2. Ατομική Εργασία
ΙΙΙΓβ1. Ατομική Χρήση Η/Υ
Η ατομική εργασία μέσα σε ένα πρόγραμμα ΠΕ προσφέρει τις ευκαιρίες στο μαθητή να
οικοδομήσει τη γνώση μέσα από τις δικές του δυνατότητες και ενδιαφέροντα, με τους δικούς
του ρυθμούς εργαζόμενος μόνος του ή στο πλαίσιο ομάδων με συστηματικό τρόπο (UNECE,
2005; Δεκλερής, 1986 όπως αναφέρεται στο ΕΜΠ, 2007). Η ποικιλία δραστηριοτήτων που
μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα ΣΠΠΕ παρέχει στο μαθητή τη δυνατότητα της
αυτοεκπαίδευσης με εξατομίκευση της διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό. Σε όλα τα
προγράμματα που μελετήθηκαν, οι μαθητές χρησιμοποιούν Η/Υ για να γράψουν τα κείμενα
και τις παρουσιάσεις τους, να ερευνήσουν πηγές πληροφοριών στο διαδίκτυο και να
επικοινωνήσουν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στα περισσότερα όμως ΣΥΠ δεν
αναφέρεται η χρήση Η/Υ στην εκπαιδευτική μεθοδολογία που πρόκειται να ακολουθηθεί στο
πρόγραμμα αν και χρησιμοποιήθηκε τελικά, όπως προκύπτει από τις ΕΠ. Η ατομική εργασία
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προωθείται, κυρίως μέσω της εργασίας σε Η/Υ, σε καλό βαθμό μέσω των ΣΠΠΕ. Οι μισές
ΕΠ βαθμολογήθηκαν με 3 και 4 και το 40,9% (Ν=9) των ΣΥΠ. Στις περισσότερες
περιπτώσεις δεν αναφέρεται ρητά ότι έλαβε χώρα η ατομική εργασία αλλά προκύπτει από την
περιγραφή των δραστηριοτήτων στις ΕΠ και στα ΣΥΠ των προγραμμάτων. Η μορφή αυτή
εκπαιδευτικής στρατηγικής ακολουθείται σε όλα σχεδόν τα προγράμματα μιας και
χαρακτηρίζει τη χρήση Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όλων σχεδόν των ΣΠΠΕ, το
αρχειακό υλικό προέρχεται από επεξεργασία σε Η/Υ. Στις περισσότερες βέβαια περιπτώσεις
δεν αποκαλύπτεται ο βαθμός συμμετοχής των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην
παραγωγή αυτού του ηλεκτρονικού υλικού.
7.4. Εκπαιδευτικές Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στα Προγράμματα Εκπαίδευσης για
την Αειφόρο Ανάπτυξη
7.4.1. Η Μέθοδος Project
ΙΙΙΔα1. Μέθοδος Project
Το παραδοσιακό μοντέλο της μεταφοράς γνώσεων έχει κριθεί αναποτελεσματικό, ιδιαίτερα
στην εκπαίδευση ενηλίκων, διότι αποδυναμώνει την κριτική σκέψη. Η εμπειρία αποτελεί τη
βάση κάθε μάθησης. Η πράξη, η δράση αποτελεί στοιχείο ουσιαστικό της μαθησιακής
διαδικασίας και όχι αποτέλεσμα της μάθησης (Freire P.,Shor I. 1987). Οι εκπαιδευτική
μεθοδολογία που εφαρμόζεται στα ΣΠΠΕ απέχει πολύ από την παραδοσιακή μέθοδο
διδασκαλίας. Συνδυάζει στοιχεία από τη μέθοδο του Ερευνητικού Δοκιμίου (Frey, 2005) και
τη Διδακτική Έρευνα (Huckle, 2006d). Στοιχεία εφαρμογής των μεθόδων αυτών προκύπτουν
έμμεσα, από τον τρόπο που αναφέρονται οι στόχοι και περιγράφονται οι δραστηριότητες στις
ΕΠ των προγραμμάτων. Η μεθοδολογία που σχεδιάζεται και ακολουθείται στα ΣΠΠΕ που
μελετήθηκαν, περιλαμβάνει συλλογή και ερμηνεία δεδομένων, θεώρηση των πραγμάτων από
διαφορετικές οπτικές, εξαγωγή και παρουσίαση συμπερασμάτων, στοιχεία που προσδίδει στη
μέθοδο της διδακτικής έρευνας ο Huckle (2006d). Τα βήματα δε, που ακολουθούνται στην
υλοποίηση των προγραμμάτων, αντιστοιχούν, σε γενικές γραμμές σε αυτά της διδακτικής
έρευνας και της μεθόδου project.
Η διδακτική έρευνα δεν αναφέρεται πουθενά στο αρχειακό υλικό αν και πολλά στοιχεία της
είναι έντονα στον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων. Η πρώτη
αναφέρεται (μονολεκτικά) στα ΣΥΠ των μισών προγραμμάτων, των Β5, Β7, Β8, Β10, Β12,
Β13, Β14 και των Α1, Α2, Α4, Α7 και σε ελάχιστε περιπτώσεις στις ΕΠ. Υπάρχουν και άλλες
έρευνες όπου αναφέρεται η μέθοδος Project ως κύρια μέθοδος υλοποίησης προγραμμάτων
ΠΕ, όπως σ΄ αυτήν της Ρούσου (2007) που έγινε σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορούσε στις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούν
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στα καινοτόμα προγράμματα, όπου, το 51% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τη
μέθοδο project, το 50% τη βιωματική μέθοδο και το 15% τη μέθοδο επίλυσης προβλημάτων.
Η μέθοδος Project που αναφέρεται στα ΣΠΠΕ ότι τελικά χρησιμοποιείται, έχει σημαντικά
τροποποιηθεί και προσομοιάζει περισσότερο προς αυτήν της διδακτικής έρευνας, η οποία
ταιριάζει περισσότερο με τις εκπαιδευτικές μεθόδου που προωθεί η ΕΑΑ. Τα στάδια της
εκπαιδευτικής μεθόδου που επιλέχτηκε στα ΣΠΠΕ δεν αναλύονται ούτε στα ΣΥΠ, ούτε στις
ΕΠ, όπως και δεν περιγράφεται η διαδικασία εφαρμογής της. Η σημασία της μεθόδου Project
περιγράφεται στο ΣΥΠ του προγράμματος Α1: «Η εφαρμογή προγράμματος με ομαδική
εργασία –βιώματα (μέθοδος Project) επιτρέπει την ανάπτυξη και δραστηριοποίηση του
ιδιαίτερου δυναμικού της κάθε ομάδας και μέσα από την πολλαπλή αλληλεπίδραση παρέχει
δυνατότητες για διερεύνηση προσωπικών αξιών και στάσεων, αλλά και ζυμώνει την
συμμετοχική δράση».
Στον πίνακα 4ΙΙΙΓ παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα που αφορούν στα στοιχεία εκείνα
που ανιχνεύτηκαν για την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία στα ΣΠΠΕ τα οποία προσομοιάζουν
με τα γενικά χαρακτηριστικά της μεθόδου Project. Οι συχνότητες και οι σχετικές συχνότητες
αναφέρονται στην πληρότητα εφαρμογής της μεθόδου στα προγράμματα. Το μεγαλύτερο
ποσοστό προγραμμάτων (54,5%, Ν=12), όπως καταγράφηκε μέσα από τις ΕΠ
βαθμολογήθηκε με 2 και το 36,3% (Ν=8) πήραν βαθμολογία 3 και 4. Από την ανάγνωση
πάντως των δεδομένων της παρούσας έρευνας μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα πως η
μέθοδος Project που επιλέχτηκε για εφαρμογή στα μισά τουλάχιστον προγράμματα, δεν
εφαρμόστηκε αποκλειστικά και πλήρως.
7.4.2. Η Διδακτική Έρευνα
ΙΙΙΔβ1. Συλλογή και Ερμηνεία δεδομένων, διαφορετικές οπτικές των πραγμάτων,
Εξαγωγή/ Παρουσίαση συμπερασμάτων
Το 63,6% (Ν=14) των ΕΠ και το 31,8% (Ν=7) των ΣΥΠ πήραν βαθμολογίες 3 και 4
(Πίνακας 4ΙΙΙΓ), γεγονός που υποδηλώνει πως η μέθοδος της διδακτικής έρευνας
χρησιμοποιείται τελικά στα ΣΠΠΕ σε σχετικά καλό επίπεδο στα ΣΠΠΕ, αν και δεν
αναφέρεται με το όνομά της στο αρχειακό υλικό των προγραμμάτων. Η διαφορά στις
συχνότητες εφαρμογής της στα προγράμματα, από το σχεδιασμό (στα ΣΥΠ) ως την
υλοποίηση (στις ΕΠ), αποκαλύπτουν πως, ενώ στοιχεία της μεθόδου δεν είχαν αρχικά
περιληφθεί στη μεθοδολογία που επρόκειτο να ακολουθηθεί, τελικά, στην πορεία υλοποίησης
του προγράμματος, η μέθοδος εφαρμόστηκε σε σχετικά καλό επίπεδο. Η Gough (2005) σε
μια έρευνά της σε έξι σχολεία της Αυστραλίας τα οποία είχαν αναμορφώσει τη λειτουργία
τους στα πλαίσια της ΕΑΑ, διαπίστωσε την εισαγωγή της διδακτικής έρευνας στην
εκπαιδευτική μεθοδολογία των σχολείων. Οι μαθητές εμπλέκονταν στη συλλογή δεδομένων,
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στη χαρτογράφηση και ταξινόμησή τους, στην επιστημονική ανάλυση, στην αξιολόγηση και
χρήση τεχνικών ελέγχου υλικών και διαδικασιών. Ο εκπαιδευτικός Π2 περιγράφει, χωρίς να
ονοματίζει, τη διδακτική έρευνα ως μέθοδο που ακολουθήθηκε στο πρόγραμμα που
συμμετείχε «Η οργάνωση η επεξεργασία των πληροφοριών, ο προγραμματισμός περαιτέρω
δράσεων, οι επισκέψεις, οι πίνακες με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αλλά και η καταγραφή
τους έγιναν μέσα σε κλίμα χαράς και δημιουργικότητας».
7.5. Εκπαιδευτικές Τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα Προγράμματα Εκπαίδευσης για
την Αειφόρο Ανάπτυξη
7.5.1. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα προγράμματα
ΙΙΙΕα1. Χάρτης εννοιών, Δραματοποίηση, Αντιπαράθεση, Συζήτηση, Ηθικό Δίλημμα,
Ιδεοθύελλα, Διάλεξη κλπ
Η Στρατηγική της UNECE (2005) για την ΕΑΑ προτείνει πλήθος καινοτόμων τεχνικών για
εφαρμογή στα ΠΕΑΑ. Κατά την υλοποίηση των ΣΠΠΕ χρησιμοποιήθηκαν κάποιες
καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνικές, όχι πάντως σε μεγάλη ποικιλία. Μερικές αναφέρθηκαν
στα ΣΥΠ, κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων αλλά στις ΕΠ δεν αναφέρθηκε τελικά η
χρήση τους και το αντίστροφο. Από τις παραπάνω τεχνικές, ελάχιστες αναφέρθηκαν στις ΕΠ
και ακόμη πιο λίγες στα ΣΥΠ. Και η Μπατσή (2007) παρατήρησε σε έρευνά της πως η ΠΕ
στα σχολεία υλοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό με παραδοσιακές μεθόδους, όπως συζήτηση,
εικαστικά και διάλεξη.
Η βαθμολογία στις ΕΠ κυμάνθηκε σε όλη τη βαθμολογική κλίμακα εκτός της μηδενικής και
των ΣΥΠ συγκεντρώθηκε στα τρία μεσαία επίπεδα (Πίνακας 4ΙΙΙΕ). Το μεγαλύτερο ποσοστό
ΕΠ (36,4, Ν=8) καταγράφηκε στη βαθμολογική κλίμακα 3 και το αμέσως μικρότερο (31,8%,
Ν=7) στην 1. Στα ΣΥΠ, το μεγαλύτερο ποσοστό προγραμμάτων (50,0%, Ν=11)
βαθμολογήθηκε με 2. Το αμέσως μικρότερο ποσοστό (27,3%, Ν=6) ανήκε στη βαθμολογική
κλίμακα 1. Από την ανάγνωση των στατιστικών αποτελεσμάτων κρίνεται πως οι
εκπαιδευτικές τεχνικές που αξιοποιούνται τελικά στα ΣΠΠΕ είναι περισσότερες και
καλύτερα εφαρμοζόμενες σχετικά με το πώς αυτές αρχικά σχεδιάστηκαν. Επιπλέον, ενώ ο
χώρος της ΠΕ προσφέρεται για δοκιμή πολλών καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνικών, απ΄ ότι
φαίνεται, αυτές δε δοκιμάστηκαν σε ευρεία κλίμακα στα ΣΠΠΕ της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου.
Αποσπάσματα από τις ΕΠ όπου περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στα
προγράμματα Α1 και Α8 παραθέτονται ενδεικτικά παρακάτω: «κατασκεύασαν ζωγραφιές και
μαντινάδες που στη συνέχεια τις παρουσιάσαμε», «Προβολή στους μαθητές του σχολείου μας
της βραβευμένης ταινίας με χρυσό φοίνικα ‘Ο ποδηλάτης του Πεκίνου’» και στο Β1 «θα
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δημιουργηθούν ‘πρότυπα’ βιοποικιλότητας μέσω προσομοίωσης φυσικών οικοσυστημάτων με
διάφορα μέσα (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κατασκευές χειροτεχνίας κά)… προβολές ιδεατών
προστατευόμενων περιοχών των οποίων τη δομή και την οργάνωση πρότειναν οι ίδιοι οι
μαθητές». Στα ΣΥΠ των προγραμμάτων Β8 και Β10 αναφέρονται οι παρακάτω εκπαιδευτικές
τεχνικές «…περιβαλλοντικό μονοπάτι, παιχνίδι ρόλων, πιθανή συνεργασία στο διαδίκτυο»,
«Μεθοδολογία προγράμματος: Αντιπαράθεση απόψεων debate». Ο εκπαιδευτικός Π7
περιγράφει τη μαγεία δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα στο πρόγραμμα «Χρωματίσαμε τη
σκέψη μας με εικόνες τέτοιες, που μόνο η φύση μπορεί να δώσει. Αφήσαμε το μυαλό μας να
ταξιδέψει μέσα στο δάσος, που ήταν μπροστά μας και να μαντέψει τα μυστικά του». Η Μπατσή
(2007) αναφέρει, μετά από σχετική έρευνα πως οι μέθοδοι που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί για
την υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ, κατά σειρά προτίμησης είναι η συζήτηση, η μέθοδος
Project, τα εικαστικά-θεατρικά δρώμενα, τα παιχνίδια ρόλων, η διάλεξη από ειδικούς, η
χρήση του διαδικτύου. Η μελέτη-εργασία πεδίου, η μέθοδος επίλυσης προβλημάτων και τα
περιβαλλοντικά μονοπάτια αναφέρονται από πολύ μικρότερο ποσοστό εκπαιδευτικών.
Σχετικά με τη χρήση τεχνικών διδασκαλίας κατά την υλοποίηση προγραμμάτων καινοτόμων
δράσεων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από τους
εκπαιδευτικούς που ερωτήθηκαν από τη Ρούσσου (2007) σε σχετική έρευνα, το 87%
απάντησε πως χρησιμοποιεί τις ομάδες εργασίας, το 72% τη συζήτηση, τις ερωτήσεις και
απαντήσεις το 57%, την εισήγηση το 53%, την πρακτική άσκηση το 45%, το παίξιμο ρόλων
το 40%, την επίδειξη το 26%, τη μελέτη περίπτωσης το 22%, και τον καταιγισμό ιδεών το
17%.
Στην παρούσα μελέτη δεν έγινε ποσοτικοποίηση των δεδομένων κατά είδος εκπαιδευτικής
τεχνικής που χρησιμοποιήθηκε στα ΣΠΠΕ, μιας και το πλήθος και η ποικιλία τους ήταν
περιορισμένα κατά πρόγραμμα αλλά και στο σύνολο των προγραμμάτων.
7.6. Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στα Προγράμματα
Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Εκπαίδευση
Υπάρχουν διαφορές στο ποιες δραστηριότητες αρχικά προγραμματίζονται να λάβουν χώρα
σε ένα ΣΠΠΕ και ποιες τελικά πραγματοποιούνται. Υπήρξαν διαφορές στον αριθμό και το
είδος των δραστηριοτήτων που αναφέρονταν κατά τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων στα
ΣΥΠ και κατά την υλοποίησή τους στις ΕΠ. Για παράδειγμα, προγραμματίζονται επισκέψεις
που τελικά δε γίνονται ή το αντίθετο κάνουν επισκέψεις που δεν είχαν αναφερθεί στο ΣΥΠ
όπως στο Β1 που επισκέφτηκε 3 ΚΠΕ και δεν αναφέρθηκε κανένα στο ΣΥΠ-Β. Παρακάτω
αναλύονται τα στατιστικά δεδομένα από τις δραστηριότητες, που προγραμματίζονται στα
ΣΥΠ και περιγράφεται η υλοποίησή τους στις ΕΠ, στην τάξη, στο πεδίο και στη χρήση ΤΠΕ.
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7.6.1. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην τάξη
ΙΙΙΣΤα1. Πείραμα, κατασκευές, χρήση σχολικής βιβλιοθήκης και Η/Υ
Τα πειράματα, οι κατασκευές, η χρήση σχολικής βιβλιοθήκης και Η/Υ δεν επικρατούν στις
δραστηριότητες εντός των αιθουσών διδασκαλίας που έλαβαν χώρα στα ΣΠΠΕ που
μελετήθηκαν όπως δείχνει η εξαιρετικά χαμηλή βαθμολογία των ΕΠ στο αντίστοιχο κριτήριο.
Το 68,2% (Ν=15) βαθμολογήθηκε με 1 και το 13,6% (Ν=3) βαθμολογήθηκε με 2. Στα ΣΥΠ η
βαθμολογία ήταν ακόμη χαμηλότερη αφού το 34,1% (Ν=15) πήρε μηδέν και το 18,2% (Ν=4)
πήρε 1. Οι αναφορές στο αρχειακό υλικό για πειράματα και κατασκευές εντός του σχολείου,
για τις ανάγκες των προγραμμάτων ΠΕ, ήταν σπάνιες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το
στήσιμο μετεωρολογικού σταθμού στα πλαίσια του προγράμματος Β13, όπως αναφέρεται
στην ΕΠ, απ΄ όπου έπαιρναν τακτικά μετρήσεις τις οποίες μετέφερναν σε Η/Υ. Ακολουθούσε
ανάρτησή τους στο Internet, στην Ιστοσελίδα του σχολείου «Όλες μας οι παρατηρήσεις και οι
μετρήσεις μαζί με τα κλιματικά στοιχεία, δείκτης δυσφορίας με και χωρίς άνεμο για το
Ηράκλειο μπορείτε να τις βρείτε στην Ιστοσελίδα του σχολείου». Έτσι, ένα μεγάλο μέρος των
δραστηριοτήτων του προγράμματος ελάμβανε χώρα στο χώρο του σχολείου αξιοποιώντας
χώρους και υλικά.
7.6.2. Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας
ΙΙΙΣΤβ1. Internet, Fax, SMS, emails, websites, webservices, εξειδικευμένο λογισμικό,
βιβλιοθήκες, Οπτικοακουστικά μέσα
Σε όλα τα προγράμματα υπάρχουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει η χρήση Η/Υ και του
διαδικτύου για την άντληση στοιχείων σχετικά με το θέμα του προγράμματος, για να
επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ειδικούς και φορείς, για να συντάξουν
στο Power Point τις παρουσιάσεις τους, για να συγγράφουν τα κείμενά τους, για να
επεξεργαστούν και να αποθηκεύσουν φωτογραφίες και βίντεο, όπως χαρακτηριστικά
αναφέρονται σε ΣΥΠ και ΕΠ. Στο ΣΥΠ του προγράμματος Β5 και Β10 αντίστοιχα «Οι
μαθητές να εξοικειωθούν στην αναζήτηση υλικού από βιβλιοθήκες, τον τύπο, το Internet»,
«Άντληση πληροφοριών από το διαδίκτυο και τη σχετική βιβλιογραφία», στην ΕΠ του Α1 ο
μαθητής αναλογίζεται ότι «Επίσης έμαθα να «κόβω» φωτογραφίες και να χειρίζομαι καλύτερα
τους υπολογιστές», όπως και στην ΕΠ του Α2 «Μετά έμαθα κάποια πράγματα όπως να
χρησιμοποιώ υπολογιστή κ.λ.π». Η βαθμολογία των ΕΠ κατανεμήθηκε σχεδόν ισόποσα στις
τρεις τελευταίες βαθμολογικές κλίμακες (Πίνακας 4ΙΙΙΕ). Η ίδια περίπου κατάσταση
παρατηρήθηκε και στη βαθμολογία των ΣΥΠ με μια μικρή διαφορά στη βαθμολογία του 3
όπου βρίσκονται περισσότερα ΣΥΠ (Ν=17, 38,6%).

111
Και στην έρευνα της Μπατσή (2007) αποκαλύπτεται ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ως
πηγές ενημέρωσής τους για τα περιβαλλοντικά θέματα τις διαλέξεις και ημερίδες, τις
εφημερίδες, την τηλεόραση και τα επιστημονικά περιοδικά, αλλά και τα περιοδικά ποικίλης
ύλης, τα σεμινάρια, το διαδίκτυο, τα διάφορα περιβαλλοντικά μαθήματα, και το ραδιόφωνο.
7.6.3. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Πεδίο
ΙΙΙΣΤγ1. Μετρήσεις, παρατηρήσεις, καταγραφές
Ο εκπαιδευτικός Π5 γράφει ότι «Η υλοποίηση του προγράμματος της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές, να αντιληφθούν και να
εφαρμόσουν τις δεξιότητές τους, με διάφορες δραστηριότητες ξεφεύγοντας από το αυστηρό
περιβάλλον της αίθουσας έτσι ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο τους».
Το 54,5% (Ν=12) των ΣΥΠ πήρε τη μεγαλύτερη βαθμολογία, 4, όπως και το 36,4% (Ν=8)
των ΕΠ. Η διαφορά στη βαθμολογία οφείλεται στο γεγονός πως πολλές μετρήσεις,
παρατηρήσεις, καταγραφές στο πεδίο αρχικά προγραμματίστηκαν και τελικά δεν έγιναν.
Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά αποσπάσματα από ΣΥΠ και ΕΠ των προγραμμάτων
σχετικά με αυτού του είδους τις δραστηριότητες που προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν
στα ΣΠΠΕ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου.
Α2-ΕΠ-Μαθητής-«Εγώ με τον συμμαθητή μου, πήγαμε με το ποδήλατο στο σπήλαιο της
Μέλισσας και βγάλαμε φωτογραφίες της πηγής. Ακόμα φωτογραφίσαμε ένα ποτάμι που έτρεχε
νερό βγάλαμε μια σπηλιά».
Στην ΕΠ του προγράμματος Α5 αναφέρουν ότι «πήραμε χώμα από πολλά σημεία του κήπου,
το ανακατέψαμε και χρησιμοποιώντας ένα σετ ανάλυσης εδάφους, κάναμε βασικές αναλύσεις
εδάφους στο Εργαστήριο Φυσικής για Άζωτο, Φωσφόρο, Κάλι, ρΗ»
Α7-ΣΥΠ-Α-«Θα ακολουθήσουν επισκέψεις της δημοσιογραφικής υποομάδας στο χώρο του
πεδίου μελέτης για συνέχιση και ολοκλήρωση της έρευνας (διανομή ερωτηματολογίων,
φωτογράφηση, συνεντεύξεις κ.λ.π.)»
Α3-ΣΥΠ-Α-«Επισκέψεις στους προτεινόμενους χώρους: (Αλάνες,, σπηλιές, ύπαιθρος, ,
βιντεοσκόπηση, φωτογράφηση των χώρων αυτών»
Α5-ΣΥΠ-Α-« Ανάλυση εδάφους για βασικούς εδαφολογικούς παραμέτρους».
Α4-ΣΥΠ-Α-«Μελέτη πεδίου (Field study): Οι εκπαιδευόμενοι, θα επισκεφθούν αμπελώνες
συμβατικής & βιολογικής καλλιέργειας, θα παρατηρήσουν, θα καταγράψουν, θα συλλέξουν
δεδομένα και θα αποκτήσουν μέσω ερευνητικής διαδικασίας, και σύγκρισης εμπειρίες και
γνώση των διαφορών, των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που παρουσιάζουν οι
διαφορετικοί τρόποι καλλιέργειας».

112
ΙΙΙΣΤγ2.

Εκπαιδευτικές

Επισκέψεις

ΚΠΕ,

Μουσεία,

περιοχές

οικολογικού,

αρχαιολογικού, πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Τα ΚΠΕ παρέχουν προγράμματα σχεδιασμένα με βάση δραστηριότητες στο φυσικό
περιβάλλον, όπου δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα για βιωματική μάθηση της
λειτουργίας των οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων. Αρκετά
ΚΠΕ παρέχουν προγράμματα ΕΑΑ και συντονίζουν Θεματικά Δίκτυα που διέπονται από τις
αρχές της ΕΑΑ. Στα προγράμματά τους αναφέρεται συχνά η λέξη αειφορία.
Ο εκπαιδευτικός Π6 γράφει για τη συμβολή των εκπαιδευτικών επισκέψεων στα ΚΠΕ στις
σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών. «Εκτός από το γνωστικό αντικείμενο σημαντικές είναι
και οι σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των ατόμων που συμμετέχουν σε μια επιμέρους
ομάδα, αλλά και στην ευρύτερη ομάδα της περιβαλλοντικής. Σ’ αυτό βοήθα πολύ η
εκπαιδευτική εκδρομή, που αναπτύσσει πολύπλευρες σχέσεις μεταξύ των μαθητών αλλά και
εκπαιδευτικών- μαθητών».
Επισκέψεις σε ΚΠΕ αναφέρουν στα ΣΥΠ τους ότι προτίθενται να κάνουν 3 σχολεία από τα
14 της ομάδας Β. ¨Όλα δε τα σχολεία της ομάδας Α είχαν κάνει αίτηση την εποχή που είχαν
καταθέσει το ΣΥΠ τους για έγκριση, και περίμεναν απάντηση αν θα τους δεχτεί και ποιο
ΚΠΕ. Στις ΕΠ ξεκαθαρίζει τελικά ποια σχολεία επισκέφτηκαν τα ΚΠΕ, από όπου προκύπτει
ότι έξι (6) από τα δεκαέξι (16) σχολεία επισκέφτηκαν κάποιο ή κάποια ΚΠΕ στα πλαίσια των
προγραμμάτων ΠΕ που υλοποίησαν. Οι μαθητές σημειώνουν τα οφέλη που αποκόμισαν από
την εκπαιδευτική επίσκεψή τους σε ΚΠΕ στα πλαίσια του προγράμματος ΠΕ που
συμμετείχαν. Στο πρόγραμμα Α1 ένας μαθητής σημειώνει «Με βοήθησε να μάθω πολλά
πράγματα, από τις επισκέψεις και από εκδρομές που πήγαμε. Δεν μετάνιωσα που μπήκα γιατί
έμαθα πράγματα που δεν τα ήξερα». Από το πρόγραμμα Α2, ένας άλλος μαθητής γράφει
«Απέκτησα πιο πολλές γνώσεις χάρις τις εκδρομές που κάναμε και άλλες διαδικασίες που μου
κίνησαν το ενδιαφέρον…» ή «Στην εκδρομή που πήγαμε κέρδισα πολλές εμπειρίες…».
Αλλά και ο εκπαιδευτικός Π7 είναι ενθουσιασμένος από τις δυνατότητες μάθησης που
παρέχονται εκτός των σχολικών αιθουσών. «Έζησα και εγώ μαζί με τους μαθητές αυτό το
«Θαύμα», που συντελείται στην εκπαιδευτική διαδικασία, όταν η μάθηση παύει να
αντιμετωπίζεται μόνο ως μια διαδικασία προσφοράς και λήψης πληροφοριών μέσα στο
αυστηρό περιβάλλον της σχολικής τάξης»

113
7.7. Στοιχεία Σχεδιασμού ενός Προγράμματος Εκπαίδευσης για την Αειφόρο ανάπτυξη
7.7.1. Οργάνωση δραστηριοτήτων του προγράμματος
ΙΙΙΖα1. Ημερολόγιο, Πρωτόκολλο Εργασιών
Η οργάνωση των δραστηριοτήτων του προγράμματος αρχικά κατά το σχεδιασμό του
προγράμματος και αργότερα η τήρηση ημερολογίου και πρωτοκόλλου εργασιών δεν
αναφέρονται να έχουν γίνει σε κανένα πρόγραμμα. Πιθανόν να έγιναν και δεν κρίθηκε
απαραίτητη η αναφορά τους στα ΣΥΠ ή στις ΕΠ.
ΙΙΙΖα2. Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων και Δράσεων
Το χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων και δράσεων που προβλέπονται να γίνουν στο κάθε
πρόγραμμα κατατίθεται μαζί με το ΣΥΠ στο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ηρακλείου για έγκριση. Στο χρονοδιάγραμμα, σε μηνιαία βάση αναφέρονται συνοπτικά όσα
σχεδιάζονται να γίνουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Αντικείμενο της παρούσας
έρευνας αποτελεί η κατάρτιση ή μη χρονοδιαγράμματος των ενεργειών του προγράμματος ως
στοιχείο σχεδιασμού του και όχι ο έλεγχος της διαδοχής σε συνδυασμό με τον αριθμό και το
είδος των δραστηριοτήτων του κάθε προγράμματος. Το συγκεκριμένο κριτήριο ικανοποιείται
από όλα τα προγράμματα διότι όλα έχουν συμπεριλάβει προγραμματισμό δράσεων και
δραστηριοτήτων στο ΣΥΠ τους.
7.7.2. Οικονομική διαχείριση του προγράμματος
ΙΙΙΖβ1. Προϋπολογισμός
Τα έξοδα υλοποίησης των προγραμμάτων από τα σχολεία βαρύνουν τον κρατικό
προϋπολογισμό. Η επιχορήγηση είναι μηδαμινή και δεν καλύπτει με κανένα τρόπο τις
ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων, τις οποίες συνήθως καλύπτουν οι σχολικές
επιτροπές ή άλλοι φορείς. Μαζί με το ΣΥΠ κάθε προγράμματος κατατίθεται και ένας
συνοπτικός, ενδεικτικός προϋπολογισμός του προγράμματος ο οποίος συνήθως δε
λαμβάνεται υπόψη από την επιτροπή έγκρισης υλοποίησης των προγραμμάτων για την
κάλυψη των εξόδων του από το ΥΠΕΠΘ. Επειδή, την παρούσα έρευνα ενδιέφερε η
κατάρτιση ή μη προϋπολογισμού και όχι η ανάλυσή του, το κριτήριο αυτό ικανοποιείται από
όλα τα προγράμματα αφού όλα έχουν καταθέσει προϋπολογισμό υλοποίησής τους ως τμήμα
του ΣΥΠ τους.
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7.7.3. Συμμετοχή στο σχεδιασμό του προγράμματος
ΙΙΙΖγ1.Από κοινού επιλογή στόχων, δόμησης (ροής) του προγράμματος
Στον πίνακα 4ΙΙΙΖ αναγράφονται συχνότητες και ποσοστά βαθμολογιών των ΕΠ και των
ΣΥΠ για το κριτήριο ΙΙΙΖγ1 που αναφέρεται στην από κοινού (μαθητών και εκπαιδευτικών)
επιλογή των στόχων και δόμηση (ροή) του προγράμματος. Από την ανάλυση στοιχείων του
αρχειακού υλικού δεν προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για τον από κοινού ή μη
(εκπαιδευτικών και μαθητών) σχεδιασμό και δόμηση του προγράμματος. Στα ΣΥΠ δεν
αναφέρεται και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν προκύπτει από την ανάγνωση άλλων
στοιχείων γι αυτό και τα μισά (Ν=11) πήραν βαθμό 1, κρίθηκαν δηλαδή με σημαντικές
ελλείψεις στο κριτήριο αυτό. Στις ΕΠ, τα προγράμματα κατανεμήθηκαν περίπου σε ίσα
ποσοστά στις τέσσερις βαθμολογικές κλίμακες, πλην της μηδενικής (Πίνακας 4ΙΙΙΖ). Από την
ανάλυση των στόχων και των δραστηριοτήτων στις ΕΠ προκύπτει πως ή στοχοθεσία και η
δόμηση των ΣΠΠΕ κατά το σχεδιασμό και την υλοποίησή του γίνονται από τους μαθητές και
τους εκπαιδευτικούς σε συνεργασία.
7.8. Επιβράβευση Μαθητών στα Προγράμματα Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη
ΙΙΙΗα. Ηθική Επιβράβευση Μαθητών
ΙΙΙΗα1. Λεκτική Επιβράβευση, Αναμνηστικό υλικό.
Δε φαίνεται να συνηθίζεται στα ΣΠΠΕ η βράβευση των μαθητών για τη συμβολή τους στο
πρόγραμμα. Ελάχιστες αναφορές υπήρξαν για απονομή συγχαρητηρίων και αναμνηστικού
υλικού γι αυτό σημειώθηκε και χαμηλή βαθμολογία στις ΕΠ και στα ΣΥΠ (Πίνακας 4ΙΙΙΖ).
Το 59,1% (Ν=13) των ΕΠ πήρε μηδενική βαθμολογία και μόνο το 18,2% (Ν=4) πήρε τη
μέγιστη. Αντίστοιχα, στα ΣΥΠ, η βαθμολογία ήταν σχεδόν η ίδια αφού το 63,6% (Ν=14)
βαθμολογήθηκαν με 1. Στις παρουσιάσεις των προγραμμάτων στη σχολική και τοπική
κοινότητα αλλά και στην Ημερίδα παρουσίασης των προγραμμάτων Αγωγής και Πολιτισμού
που οργανώνεται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου στο τέλος
κάθε σχολικής χρονιάς, οι μαθητές δέχονται συγχαρητήρια από τους καθηγητές τους, τους
γονείς, τις εκπαιδευτικές και δημοτικές αρχές, και άλλους για τις εργασίες τους στα
προγράμματα που υλοποίησαν. Οι σχετικές όμως πληροφορίες στις ΕΠ είναι ελάχιστες
ακόμα και σε εκείνα τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν σε κοινό στο τέλος της σχολικής
χρονιάς. Παρακάτω, παραθέτονται μερικές ρητές, σχετικές με την επιβράβευση των μαθητών,
αναφορές που απομονώθηκαν από το αρχειακό υλικό. Στην ΕΠ του προγράμματος Α1 ένας
μαθητής αναφέρει πως «στην εκπαιδευτική εκδρομή έμαθα πολλά πράματα για το περιβάλλον
και βραβεύτηκα». Στο ΣΥΠ του προγράμματος Α7 σχεδιάζονται «Τρόποι Επιβράβευσης:
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Δημοσίευση των ονομάτων των μαθητών στον τοπικό τύπο, Αναγραφή των ονομάτων των
μαθητών στα έντυπο με τη συνολική εργασία της περιβαλλοντικής ομάδας, Απονομή επαίνων
στα μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας». Στο τέλος της Ημερίδας Παρουσίασης του
Προγράμματος Α5, τον Μάιο, αναφέρεται στην ΕΠ ότι «ο κάθε καλεσμένος πήρε από μια
τσάντα με διάφορα βιολογικά προϊόντα από το κτήμα του σχολείου, όπως καρότα, μαϊντανό,
σέλινο, κουκιά, αρακά, μαρούλια κλπ.». Οι μαθητές εκεί εισέπραξαν τα συγχαρητήρια από
τους παρευρισκομένους για τα προϊόντα της βιολογικής γεωργίας της αυλής που οι ίδιοι
σχεδίασαν και οργάνωσαν στα πλαίσια του προγράμματος ΠΕ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Κατά την αξιολόγηση των ΠΕΑΑ αξιολογούνται στόχοι, κρίνονται διαδικασίες, αποτιμώνται
αποτελέσματα,

κρίνονται

σχέσεις

που

αναπτύχθηκαν

εντός

και

εκτός

ομάδας,

συγκεκριμενοποιείται τι άρεσε και τι δεν άρεσε, συνεκτιμούν την υποστήριξη που έλαβαν και
τα εμπόδια που συνάντησαν. Η αξιολόγηση στα προγράμματα ΕΑΑ περιλαμβάνει
αξιολόγηση πρωτοβουλιών, μεθόδων και αυτοαξιολόγηση (UNECE, 2005, DfES, 2006).
Ενθαρρύνει την αυτοαξιολόγηση των μαθητών και την εξωτερική αξιολόγηση με στόχο την
ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης ΕΑΑ. Οι μαθητές ψάχνουν για τρόπους αξιολόγησης
και αποτίμησης της επίτευξης των κριτηρίων που οι ίδιοι έχουν θέσει (Breiting, Mayer and
Mogensen, 2005). Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων δεν είναι ιδιαίτερα
αναπτυγμένη στην Ελλάδα (Ζυγούρη, 2005). Η αξιολόγηση των ΣΠΠΕ παραμελείται
συνήθως και αν γίνεται, γίνεται εμπειρικά, συνήθως μέσα από συζητήσεις των μαθητών και
των εκπαιδευτικών, σε περιορισμένο βαθμό. Από τα στοιχεία της έρευνας της Δρακωνάκη Χ.
(2006) στο νομό Λασιθίου διαπιστώνεται η έλλειψη συστηματικής αξιολόγησης των
προγραμμάτων, όπως και από άλλους ερευνητές, οι οποίοι το αποδίδουν στην έλλειψη
εμπειρίας των περισσότερων εκπαιδευτικών στον τομέα αυτό και στην έλλειψη
ενδεδειγμένων εργαλείων (Κατσίκης, 2000, Ζυγούρη, 2006). Η τελική αξιολόγηση του
ΣΠΠΕ συμπίπτει με την κούραση στο τέλος της σχολικής χρονιάς, εποχή με πολύ φόρτο
εργασίας για τους εκπαιδευτικούς, διότι ολοκληρώνουν τις παραδόσεις τους στα μαθήματα
και αρχίζουν οι τελικές εξετάσεις των μαθημάτων. Στο αρχειακό υλικό των ΣΥΠ και των ΕΠ
των προγραμμάτων που μελετήθηκε ήταν φανερό πως βασικό μέλημα κάθε Παιδαγωγικής
Ομάδας ήταν η υλοποίηση του προγράμματος και όχι η αξιολόγηση, η βελτίωση και η
επανατροφοδότηση, οι οποίες μένουν συνήθως για το τέλος της χρονιάς και παραμελούνται.
Υπήρξαν σποραδικά στοιχεία, στα οποία δεν ήταν δυνατόν να γίνει ανάλυση περιεχομένου,
τα οποία αναφέρονταν σε συζητήσεις που έλαβαν χώρα, σε πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν
και σε δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν οι οποίες αναμόρφωσαν το σχεδιασμό του
προγράμματος (διαμορφωτική αξιολόγηση). Πολλές δραστηριότητες έλαβαν αξιολογητικούς
χαρακτηρισμούς δυσκολίας, ευχαρίστησης, θαυμασμού, μεταγνώσης κλπ από μαθητές και
εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα (τελική εσωτερική αξιολόγηση)
αποσπάσματα των οποίων έχουν αναφερθεί σε άλλα σημεία της παρούσας μελέτης. Υπήρξαν
και περιπτώσεις όπου εξωτερικοί συνεργάτες του προγράμματος εκφράζουν απόψεις και
σχολιάζουν τη σημασία του προγράμματος για την ανάπτυξη των μαθητών, εκπαιδευτικών,
του σχολείου αλλά και της τοπικής κοινωνίας, όπως έγινε με τα προγράμματα Α1 και Α2
όπου άτομα από τη σχολική και τοπική κοινότητα εκφράζουν το θαυμασμό τους για το έργο
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που επιτελέστηκε στα προγράμματα αυτά. Στα κείμενα των εκπαιδευτικών και μαθητών, των
συντελεστών των προγραμμάτων, παρουσιάζεται αυτοκριτική διάθεση, με στοιχεία
μεταγνώσης, χωρίς όμως επανατροφοδοτική τάση. Τα πιο πάνω είναι ενδιαφέροντα όμως θα
πρέπει να τα στηρίξεις με σχετικές αναφορές.
Η αξιολόγηση περιλαμβάνεται εντελώς ενδεικτικά στα ΣΥΠ στα οποία δεν απαιτείται
σχεδιασμός αξιολόγησης αλλά ζητείται μόνο να συμπληρωθεί η ερώτηση «από Ποιον; (Από
Α. Μαθητές (Αυτοαξιολόγηση), Β. Καθηγητές»). Στα περισσότερα από τα ΣΥΠ δηλώνεται
ότι θα γίνει αξιολόγηση. Στις ΕΠ, οι εκπαιδευτικοί δεν αναφέρονται στην αξιολόγηση ή
εντελώς περιληπτικά αξιολογούν γενικά το πρόγραμμα και μάλιστα σε σχέση με τα όσα
βίωσαν και αποκόμισαν μαθητές και εκπαιδευτικοί, τι του άρεσε και τι όχι. Στα ΣΥΠ της
ομάδας Α όμως, η αξιολόγηση σχεδιάζεται αναλυτικότερα διότι ζητείται κατά τη
συμπλήρωση του Σχεδίου του προγράμματος, σε ειδικά εδάφια. Στο έντυπο ΣΥΠ-Α ζητείται
το είδος της αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθεί (Αρχική (Διερεύνηση), Διαμορφωτική,
Τελική), οι μέθοδοι, τα μέσα και ο τρόπος αξιοποίησης της.
Απουσία συστηματικής αξιολόγησης στα ΣΠΠΕ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
νομού Λασιθίου επισήμανε και η Δρακωνάκη Χ. το 2006, όπου μόνο στο 5% των
προγραμμάτων εντοπίστηκε συστηματική αξιολόγηση. Στο 70% των προγραμμάτων, στα
οποία οι εκπαιδευτικοί που τα υλοποίησαν, όταν ερωτήθηκαν, έκαναν υποτυπώδεις
αξιολογικές κρίσεις.
8.1. Εσωτερική Αξιολόγηση
Αρκετές είναι οι μελέτες, σε διεθνή κλίμακα, σχετικές με τις θεωρητικές προσεγγίσεις, τα
είδη, τις μεθόδους, τις τεχνικές και τα σχέδια αξιολόγησης τα οποία θεωρούνται
αποτελεσματικά για την ΠΕ (Ζυγούρη, 2005).
8.1.1. Αντικείμενα Αξιολόγησης
Τα ειδικά αντικείμενα αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, σύμφωνα με τον
Δημητρόπουλο (1996) είναι οι έμψυχοι και μη συντελεστές που εμπλέκονται στο πρόγραμμα
και οι παράγοντες που καθορίζουν άμεσα ή έμμεσα την επιτυχία του.
Αντικείμενα αξιολόγησης στα ΣΠΠΕ και στα ΠΕΑΑ μπορούν να αποτελέσουν (UNECE,
2005; Macgillivray & Zadek, 1995; Δημητρίου Α., 2007) ο βαθμός ανταπόκρισης στους
στόχους του προγραμματισμού, ο βαθμός ανταπόκρισης του θέματος στα ενδιαφέροντα των
μαθητών, η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος, ο βαθμός εμπλοκής φορέων, ομάδων και
οργανισμών και η δυνατότητα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του θέματος στα
προβλήματα και ενδιαφέροντα της τοπικής κοινότητας, οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ
των ατόμων που συνεργάστηκαν κά.
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Στα ΣΥΠ των προγραμμάτων ΠΕ που κατατίθενται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για έγκριση υλοποίησης ζητείται σε ειδικό χωρίο του εντύπου να δηλωθεί από
ποιους θα γίνει η αξιολόγηση, από τους μαθητές (αυτοαξιολόγηση) ή από τους καθηγητές.
Έτσι, σε όλα τα ΣΥΠ δηλώνεται ότι θα γίνει αξιολόγηση. Παρακάτω, παραθέτονται ορισμένα
αποσπάσματα από τα κείμενα των ΣΥΠ και των ΕΠ τα οποία παρέχουν ενδεικτικές
πληροφορίες για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η αξιολόγηση στα ΣΠΠΕ.
IVAα1. Στόχοι της αξιολόγησης, Διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και Αποτελέσματα
Με τη διαμορφωτική αξιολόγηση δίνεται έμφαση στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται ένα
πρόγραμμα, ένα μάθημα ή μια διαδικασία. Έτσι μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα προβλήματα
ή εμπόδια που παρεμβάλλονται στην εξέλιξη και εφαρμογή του προγράμματος ώστε να
γίνουν οι κατάλληλες διορθωτικές επεμβάσεις (Κουτούζης Μ., Χατζηευστρατίου Ι., 1999).
Επιτρέπει στον αξιολογητή να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες διαδικασίες και να
αναγνωρίσει αλληλεπιδράσεις και προβλήματα στη φάση του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και
της λειτουργίας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με σκοπό τη βελτίωσή του. Στο ΣΥΠ του
προγράμματος

Α4

γίνεται

η

διαμορφωτική

αξιολόγηση

θα

αξιοποιηθεί

στον

«Επαναπροσδιορισμός αρχικών στόχων μετά από συζήτηση».
Στο ΣΥΠ του προγράμματος Α4 γίνεται η παρακάτω αναφορά για «Διαμορφωτική
Αξιολόγηση: Επαναπροσδιορισμός αρχικών στόχων μετά από συζήτηση».
Στην ΕΠ του προγράμματος Α2 ένας μαθητής γράφει «πήρα πολλές γνώσεις οι οποίες θα με
βοηθήσουν στη ζωή μου». Ένας άλλος μαθητής στην ΕΠ του Α1 γράφει «…του προγράμματός
μας που μας πρόσφερε γνώσεις, ευαισθητοποίηση σε θέματα του περιβάλλοντος και της
βιώσιμης ανάπτυξης με ένα τρόπο συνεργασίας, ψυχαγωγίας και συγχρόνως διασκέδασης»
Στο ΣΥΠ του προγράμματος Α7 σχεδιάζεται «Τελική Αξιολόγηση: Μέθοδοι-Μέσα:
Εννοιολογικός χάρτης, Χρήση σταθμισμένων αξιακών δηλώσεων, Τρόπος: Αποτίμηση είδους
και βαθμού απόκτησης, ανάκτησης, αναγνώρισης, συσχέτισης και γενίκευσης, νέων γνώσεων,
αξιών, στάσεων». Στο ΣΥΠ του προγράμματος Α4 σχεδιάζεται «Αυτοαξιολόγηση (με)
συζήτηση ανάμεσα στις ομάδες».
IVAα2. Σχέσεις εντός και εκτός ομάδας
Οι σχέσεις εντός και εκτός της ομάδας απασχολεί συχνά το σχεδιασμό και τον απολογισμό
των ΣΠΠΕ. Οι θετικές κρίσεις για τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν και τις συνεργασίες που
καλλιεργήθηκαν συνιστούν κάποια μορφή αξιολόγησης και παραθέτονται ενδεικτικά
παρακάτω, όπως οι εκπαιδευτικοί Π2 και Π6 και ορισμένοι μαθητές τις εκφράζουν. Ο
εκπαιδευτικός Π2 δηλώνει πως «Το πλήθος των πηγών που επιλέχθηκαν, η εξαγωγή των
συμπερασμάτων και η παρουσίαση της εργασίας έγιναν στο ίδιο κλίμα χαράς και άριστης
συνεργασίας ανάμεσα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς». Ο εκπαιδευτικός Π6 γράφει
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πως «Εκτός από το γνωστικό αντικείμενο σημαντικές είναι και οι σχέσεις που δημιουργούνται
μεταξύ των ατόμων που συμμετέχουν σε μια επιμέρους ομάδα, αλλά και στην ευρύτερη ομάδα
της περιβαλλοντικής». Δυο μαθητές από το πρόγραμμα Α2 γράφουν στην ΕΠ πως «τα παιδιά
είχαν μία υπέροχη συνεργασία μεταξύ τους» και «Όλα αυτά έφεραν μαθητές και καθηγητές πιο
κοντά έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια πιο στενή σχέση, κάτι παραπάνω από απλή σχέση
καθηγητή και μαθητή». Ένας μαθητής από το Α1 δηλώνει πως «έμαθα να συνεργάζομαι με
τους συμμαθητές μου».
IVAα3. Τι άρεσε/τι δεν άρεσε
Σποραδικές αναφορές υπήρξαν σε μερικές ΕΠ όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί σημειώνουν
πράγματα που τους άρεσαν και δεν τους άρεσαν στο πρόγραμμα που συμμετείχαν. Αυτό ήταν
ιδιαίτερα εκτεταμένο στα προγράμματα Α1 και Α2 από τα οποία απομονώθηκαν και τα
παρακάτω αποσπάσματα. Στο πρόγραμμα Α1 ένας μαθητής δηλώνει πως «πέρασα πολύ
ωραία στην εκδρομή που πήγαμε και έμαθα και αλλά πράγματα πολύ σημαντικά» και ένας
άλλος «Ήταν πραγματικά μια ξεχωριστή εμπειρία η επίσκεψη μας στο Κ.Π.Ε. Νάουσας». Στο
Α2, ένας μαθητής γράφει ότι «οι εμπειρίες που πέρασα είναι αξέχαστες χάρις

στην

περιβαλλοντική ομάδα.» ενώ στο πρόγραμμα Α2 ένας μαθητής δηλώνει πως «Αυτό που δεν
μου άρεσε ήταν το καράβι επειδή δεν μπορούσα να κοιμηθώ όλο το βράδυ, το λεωφορείο ήταν
πολύ βαρετό γιατί στην εθνική πηγαίναμε με 60 χιλιόμετρα». Η άποψη του εκπαιδευτικού Π2
συμπυκνώνει πολλές απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών, ο οποίος συμπεραίνει πως «Όλοι
στο τέλος ομολογήσαμε ότι το πρόγραμμα μας έφερε πιο κοντά μεταξύ μας αλλά και με το
φυσικό περιβάλλον». Μαθητές των προγραμμάτων Α1 και Α2 γράφουν «Σίγουρα χρειάστηκε
πολύ δουλειά για να καταφέρουμε κάτι τόσο δύσκολο», «άμα ξαναγινόταν αυτό το πρόγραμμα
θα συμμετείχα ξανά. Και για αυτιά που έμαθα ευχαριστώ όλους τους καθηγητές…», «Είμαι
πολύ χαρούμενη που συμμετείχα εδώ και 2 χρόνια στην περιβαλλοντική ομάδα…Δεν μετάνιωσα
που μπήκα γιατί έμαθα πράγματα που δεν τα ήξερα…γιατί χάρις σε αυτούς(καθηγητές) μάθαμε
κάποια πράγματα που δεν τα ξέραμε», «Θα ήθελα να είμαι και του χρόνου, γιατί φέτος πέρασα
τέλεια».
IVAα4. Υποστήριξη που έλαβαν και Εμπόδια που συνάντησαν
Στις ΕΠ αναφέρονται συχνά πρόσωπα που συνέβαλαν στην υλοποίηση των προγραμμάτων
μαζί με ευχαριστίες προς αυτούς αλλά όχι οργανωμένα σε μορφή αξιολόγησης. Αυτό είναι
και η συνηθισμένη εικόνα στις ΕΠ των προγραμμάτων. Εκείνο που είναι ασυνήθιστο και
μοναδικό είναι αυτό που συνέβη στο πρόγραμμα Α8, όπου αρκετοί παράγοντες εμπόδισαν
την πραγματοποίηση της σχεδιαζόμενης από καιρό ποδηλατοδρομίας, γεγονός που
αναφέρεται με πολύ πίκρα στην ΕΠ του προγράμματος. Στα προγράμματα ΠΕ συνήθως
αναφέρεται η υποστήριξη που παρασχέθηκε και όχι τα εμπόδια που υψώθηκαν.
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8.1.2. Αυτοαξιολόγηση
Εμπλέκοντας τους εκπαιδευτικούς σε έρευνα δράσης πάνω στο διδακτικό έργο που οι ίδιοι
αναπτύσσουν και σχεδιάζουν, αποκτούν επαρκή κριτική απόσταση από αυτό για να μπορούν
να το αξιολογήσουν και να το τροποποιήσουν (Elliott, 1999).
Στο ΣΥΠ του προγράμματος Α4 σχεδιάζεται «Αυτοαξιολόγηση (με) συζήτηση ανάμεσα στις
ομάδες». Στην ΕΠ του προγράμματος Α2 ένας μαθητής γράφει «πήρα πολλές γνώσεις οι
οποίες θα με βοηθήσουν στη ζωή μου». Ένας άλλος μαθητής στην ΕΠ του Α1 γράφει «…του
προγράμματός μας που μας πρόσφερε γνώσεις, ευαισθητοποίηση σε θέματα του περιβάλλοντος
και της βιώσιμης ανάπτυξης με ένα τρόπο συνεργασίας, ψυχαγωγίας και συγχρόνως
διασκέδασης».
ΙVAβ1. Μεταγνώση
Η εννοιολογική αλλαγή και οι συντρέχουσες διαδικασίες της κατανόησης, της επικοινωνίας
κά, περιγράφονται ως μεταγνωστική εγρήγορση (Vosniadou S., 1996). Η επίγνωση και
συνειδητοποίηση των πράξεων, των γνώσεων, των ελλείψεων, των δυσκολιών και των
ανεπαρκειών καθιστούν τον εκπαιδευόμενο έτοιμο να δεχτεί τη νέα γνώση. Υπήρξαν
αναφορές στο αρχειακό υλικό των προγραμμάτων οι οποίες παραπέμπουν σε μεταγνωστικές
δεξιότητες, μερικές από τις οποίες παραθέτονται παρακάτω, ενδεικτικά της αποτίμησης της
συμβολής του προγράμματος στη μαθητική ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα της στατιστικής
τους επεξεργασίας παρουσιάζονται στον πίνακα IVAβ1. Ένα αξιόλογο ποσοστό των ΕΠ
(45,5%, Ν=10) βαθμολογήθηκε με 3 και 4, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των ΣΥΠ (86,4%,
Ν=19) έλαβε τις πολύ χαμηλές βαθμολογίες 0 και 1. Από την εξαιρετικά χαμηλή βαθμολογία
των ΣΥΠ είναι προφανές ότι δε σχεδιάζονται τα προγράμματα με σκοπό να καλλιεργήσουν
μεταγνωστικές δεξιότητες και να προωθήσουν την αυτοαξιολόγηση. Στο τέλος όμως των
προγραμμάτων, συγγράφοντας τις ΕΠ, κάνουν ανασκόπηση και αποτίμηση των όσων έζησαν
στο πρόγραμμα. Σε μία μόνο περίπτωση προγράμματος αναφέρεται ρητά μεταγνωστική
αξιολόγηση, στο ΣΥΠ του προγράμματος Α7 «Συστηματική θεώρηση διαδικασιών σκέψης
που οδήγησαν στην αποκτηθείσα γνώση (μεταγνωστική αυτοαξιολόγηση)». Ενδεικτικά
παρουσιάζονται ορισμένα αποσπάσματα από κείμενα μαθητών των ΕΠ των προγραμμάτων
Α1 και Α2 που αποκαλύπτουν την αξία που είχε γι αυτούς η συμμετοχή στο πρόγραμμα ΠΕ:
«Σίγουρα χρειάστηκε πολύ δουλειά για να καταφέρουμε κάτι τόσο δύσκολο, αλλά όλο αυτό, μας
έμαθε την…», «…άμα ξαναγινόταν αυτό το πρόγραμμα θα συμμετείχα ξανά. Και για αυτιά που
έμαθα ευχαριστώ όλους τους καθηγητές…», «Είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετείχα εδώ και 2
χρόνια στην περιβαλλοντική ομάδα…Δεν μετάνιωσα που μπήκα γιατί έμαθα πράγματα που δεν
τα ήξερα…γιατί χάρις σε αυτούς(καθηγητές) μάθαμε κάποια πράγματα που δεν τα ξέραμε»,
«δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω αυτό το πανέμορφο ταξίδι», «Θα ήθελα να είμαι και του χρόνου,
γιατί φέτος πέρασα τέλεια».
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8.2. Εξωτερική Αξιολόγηση
8.2.1. Τελική Αξιολόγηση
IVBα. 1. Αποτελέσματος, διαδικασίας, στόχων
Σύμφωνα με τους Mogensen & Mayer (2005), η αξιολόγηση των προγραμμάτων ΕΑΑ και
των σχολείων που τα εφαρμόζουν μπορεί να είναι, εκτός από αυτοαξιολόγηση, και
εξωτερική με βάση προκαθορισμένα στάνταρντς (ISO, EMAS) για ποιοτικό έλεγχο. Η
εξωτερική αξιολόγηση στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τελική, του αποτελέσματος.
Αφορά την αποτίμηση του αποτελέσματος του προγράμματος, αξιολογεί όμως και
διαδικασίες και στόχους.
Μοναδική είναι η αναφορά για εξωτερική αξιολόγηση στο ΣΥΠ του προγράμματος Α4 «Από
τρίτους, κατά την παρουσίαση της εργασίας μας», για την οποία στοιχεία δεν παραθέτονται
στην ΕΠ του.
8.3. Ανάπτυξη Δεικτών Κριτηρίων Αξιολόγησης-Σύνταξη Έκθεσης Αποτελεσμάτων
Αξιολόγησης
Τα κριτήρια αντιστοιχούν στις διαστάσεις των ειδικών αντικειμένων αξιολόγησης
(Δημητρόπουλος, 1996). Λειτουργούν ως δείκτες ποιότητας για τη διασφάλιση της
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού προγράμματος (Φραγκούλης, 2006). Ο καθορισμός
τους πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της ΕΑΑ όπως αυτές διατυπώνονται στις Στρατηγικές
ΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της UNESCO (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2007; UN, 2002))
8.3.1. Διατύπωση Προτάσεων
IVΓα1. Βελτίωσης σε περίπτωση επανάληψης του ΠΕΑΑ
Δεν καταγράφηκαν αναφορές στο αρχειακό υλικό των ΕΠ και των ΣΥΠ σχετικά με την
ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης του κάθε προγράμματος, τη σύνταξη έκθεσης των
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του προγράμματος, τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσής
του σε περίπτωση επανάληψής του στο μέλλον. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, δεν εξασφαλίζεται
επανατροφοδότηση του προγράμματος. Άλλωστε, δε συνηθίζεται η επανάληψη των
προγραμμάτων τις επόμενες χρονιές. Κάθε χρόνο σχεδιάζονται και υλοποιούνται καινούργια.
Η αξιολόγηση φαίνεται να μην είναι στις προτεραιότητες σχεδιασμού των ΣΠΠΕ αφού τα
στοιχεία για συστηματική αξιολόγηση των προγραμμάτων, είτε στο στάδιο του σχεδιασμού
τους είτε κατά την υλοποίηση, ήταν ελάχιστα. Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα,
η αξιολόγηση της ΠΕ είναι ζήτημα το οποίο μόλις τα τελευταία χρόνια ανέκυψε σε
επιστημονικό επίπεδο. Η απουσία της είναι ως ένα βαθμό επιφαινόμενο της πλήρους σχεδόν
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ανυπαρξίας της εκπαιδευτικής αξιολόγησης εν γένει (Ζυγούρη, 2005). Σύμφωνα με τη
Μαυρικάκη (2001), τα περισσότερα προγράμματα ΠΕ δεν αξιολογούνται καθόλου, μιας και
προτείνεται-δεν επιβάλλεται ή η αξιολόγησή τους είναι εμπειρική και πλημμελής, με
αποτέλεσμα να μην παρέχουν στοιχεία για το εάν είναι αποτελεσματικά ή όχι (Ζυγούρη,
2005). Σύμφωνα με τις δύο ερευνήτριες, η αδυναμία στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την
αποτελεσματικότητα της ΠΕ οφείλεται στη γενικότερη αδυναμία για αξιολόγηση που
παρατηρείται στα προγράμματα ΠΕ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την
αναγκαιότητα, τις επιδιώξεις, το βαθμό χρήσης και πως αυτά μπορούν να επιτευχθούν μέσα
στη σχολική μονάδα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συνοψίζοντας τα δεδομένα από τα αποτελέσματα της μελέτης του αρχειακού υλικού, οι
βαθμολογίες των ΣΥΠ και των ΕΠ κατά κριτήριο κυμάνθηκαν σε μέτρια επίπεδα με μερικές
εξαιρέσεις υψηλών ποσοστών στη μηδενική και στη μέγιστη βαθμολογική κλίμακα που
αναφέρονται παρακάτω. Οι βαθμολογίες συνήθως ποίκιλαν μέσα στο κάθε κριτήριο. Στις
περιπτώσεις προγραμμάτων, των οποίων το θέμα επέτρεπε την ικανοποίηση σχετικών
κριτηρίων με αποτέλεσμα να συγκεντρώνουν αρκετά υψηλή βαθμολογία σε ορισμένα
κριτήρια και αρκετά χαμηλή σε άλλη. Εξαίρεση αποτελούν τα προγράμματα Α1, Α2 και Β8,
τα οποία συγκέντρωσαν συνολικά υψηλή βαθμολογία στο μεγαλύτερο αριθμό κριτηρίων.
Σε γενικές γραμμές, οι ΕΠ συγκεντρώνουν συνήθως μεγαλύτερες βαθμολογίες απ’ ότι τα
ΣΥΠ. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί ως εξής. Αρχικά στο σχεδιασμό δε λαμβάνονται υπόψη
πολλές πλευρές του θέματος του προγράμματος και συνιστώσες των ζητημάτων που θα
πραγματευθούν αλλά στην πορεία, όταν αυτές προκύψουν, τότε αντιμετωπίζονται καλύτερα.
Δε φαίνεται να δίνεται ιδιαίτερη σημασία κατά τη συγγραφή του ΣΥΠ, κατά το σχεδιασμό
του προγράμματος, ενώ απ’ ότι αποδεικνύεται από τις ΕΠ, το πρόγραμμα τελικά
επανασχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στην πορεία σε ικανοποιητικότερο βαθμό.
Υπήρξαν βέβαια και περιπτώσεις που τα ΣΥΠ έλαβαν μεγαλύτερη βαθμολογία από τις ΕΠ
όπως στην περίπτωση των αναπτυσσόμενων συνεργασιών στα πλαίσια του προγράμματος,
που αρχικά είχαν σχεδιαστεί πολλές και ποικίλες συνεργασίες οι οποίες όμως δεν
υλοποιήθηκαν όλες, απ΄ ότι αποδείχτηκε στις ΕΠ, δικαιολογώντας σημαντικές αποκλίσεις
στη βαθμολογία των ΣΥΠ και των ΕΠ στα αντίστοιχα κριτήρια.
Τα θέματα των προγραμμάτων είναι στο πλαίσιο της ΕΑΑ όπως προτείνονται από την
UNECE (2005). Δε φαίνεται βέβαια να προωθούν ιδιαίτερα το αντικαταναλωτικό πρότυπο,
αν και σε μερικά αναδείχτηκε ο παραδοσιακός τρόπος ζωής. Η παγκόσμια διάσταση των
τοπικών ζητημάτων αναπτύχθηκε σε περιορισμένη κλίμακα και σε ελάχιστα προγράμματα.
Το μεγαλύτερο ποσοστό ΣΥΠ που έλαβε τη μέγιστη βαθμολογία (63,6%, Ν=14) σημειώθηκε
στο κριτήριο ΙΑα1 που αφορά στη σύνδεση του θέματος του προγράμματος με την
καθημερινή ζωή και την επικαιρότητα, δεδομένο που αποδεικνύει πως τα θέματα

των

προγραμμάτων προέρχονται κυρίως από την επικαιρότητα και σχετίζονται με την καθημερινή
ζωή των μαθητών.
Ως γενικό συμπέρασμα που αφορά το σχεδιασμό των ΣΠΠΕ, δε φαίνεται να δίνεται ιδιαίτερη
έμφαση και να αφιερώνεται σημαντικό τμήμα του προγράμματος σ΄ αυτόν. Σ΄ αυτό ίσως
συμβάλλει και ο συνοπτικός χαρακτήρας του ΣΥΠ των προγραμμάτων που προτείνεται από
το ΥΠΕΠΘ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το ΣΥΠ που πρότεινε το Πανεπιστήμιο
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Αιγαίου για την επιλογή των ΣΠΠΕ ήταν αναλυτικότερο οπότε και οι προτάσεις των
προγραμμάτων πληρέστερες, πιο εμπεριστατωμένες.
Η σύνδεση με τα διδακτικά αντικείμενα Αγωγή του Πολίτη, Κοινωνιολογία, Οικονομία,
Ιστορία,

Λογοτεχνία,

Φυσικές

Επιστήμες,

Θρησκευτικά,

Γεωγραφία,

Τεχνολογία,

Πληροφορική ενδείκνυται κατά την υλοποίηση του προγράμματος διότι πολλά στοιχεία
μπορούν να ληφθούν από την ύλης τους που θα συμβάλλουν στην ευκολότερη και
αποτελεσματικότερη ανάπτυξη του προγράμματος. Όμως η βαθμολογία του κριτηρίου ΙΙΙΑα1
που αναφέρεται στη σύνδεση του προγράμματος ΠΕ με τα μαθήματα που διδάσκονται στο
σχολείο ήταν πολύ χαμηλή. Περισσότερα από τα μισά προγράμματα (59,1%, Ν=13)
βαθμολογήθηκαν με μηδέν στις ΕΠ τους, στερούνται παντελώς αναφορών σύνδεσης του
προγράμματος με τα μαθήματα του ΑΠΣ.
Εκείνο όμως που δημιουργεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι η παντελής έλλειψη αναφορών για την
Ευέλικτη Ζώνη. Δεν υπήρξαν προγράμματα που να συνέδεσαν το θέμα τους και τις
δραστηριότητές
Δραστηριοτήτων,

τους
όπου

με

την

Ευέλικτη

εκπαιδευτικοί

και

Ζώνη

Διαθεματικών

μαθητές

μπορούν

και
να

Δημιουργικών
συνδέσουν

την

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με τις φυσικές, τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικοοικονομικές επιστήμες μέσα από διαθεματικές διερευνητικές προσεγγίσεις, όπως προτείνει το
ΠΙ (ΠΙ, 2007). Πάντως, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης το γεγονός της μη αξιοποίησης της
Ευέλικτης Ζώνης ως θεσμού που προωθεί τα τελευταία χρόνια το ΠΙ για την εκπαίδευση στο
περιβάλλον και τον πολιτισμό. Αν και έχει εκφραστεί ιδιαίτερα έντονα από τους
εκπαιδευτικούς η ανάγκη παροχής περισσότερου χρόνου και θεσμικής υποστήριξης της ΠΕ
στα σχολεία, τελικά δε φαίνεται να ενσωματώνεται αυτός ο θεσμός στη σχολική ΠΕ και να
αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που παρέχει στα ΣΠΠΕ.
Από την έρευνα προκύπτει ότι χρειάζεται περαιτέρω προσπάθεια ώστε ο σχεδιασμός των
ΣΠΠΕ να ικανοποιεί τις αρχές της ΕΑΑ. Δεν προωθούνται όλες οι διαστάσεις της αειφορίας
στον ίδιο βαθμό, στα ΣΠΠΕ που μελετήθηκαν. Η πολιτιστική και η προσωπική διάσταση
προωθούνται κάπως περισσότερο από τις άλλες τρεις, την κοινωνική, την οικολογική και την
οικονομική. Ένα μεγάλο ποσοστό ΕΠ (54,5%, Ν=12) συγκέντρωσε τη μέγιστη βαθμολογία
(4) στο κριτήριο ΙΒβ5 που αναφέρεται στην προώθηση της προσωπικής διάστασης της
αειφορίας. Αυτό το σχετικά υψηλό ποσοστό υποδηλώνει πως οι εκπαιδευτικοί δίνουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των μαθητών τους και στη μόρφωσή
τους ώστε να επιτευχθεί καλύτερα η αειφορία. Σημαίνει πως η προσωπική ανάπτυξη των
μαθητών κρίνεται βαρύνουσας σημασίας στην ΕΑΑ. Το γεγονός ότι δε δίνουν τη μεγαλύτερη
βαρύτητα στην ανάπτυξη της οικολογικής διάστασης της αειφορίας, υποδηλώνει μια
μετατόπιση των προγραμμάτων από την ΠΕ προς την ΕΑΑ αφού το βάρος διεθνώς στα
ΠΕΑΑ δίνεται περισσότερο στην ανάπτυξη της κοινωνικής, της πολιτιστικής και της
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προσωπικής διάστασης της αειφορίας. Η ένδειξη αυτή περιορίζεται από τη μικρή προώθηση
της οικονομικής διάστασης της αειφορίας μέσα από τα ΣΠΠΕ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι ο στόχος της καλλιέργειας της δεξιότητας της
Κοινωνικής Δράσης, των Κοινωνικών Παρεμβάσεων για Δημιουργία του Ενεργού Πολίτη
(κριτήριο ΙΙΓστ3) που είναι πρωτεύσας σημασίας στην ΕΑΑ φαίνεται να σχεδιάζεται και να
πραγματώνεται σε μέτριο βαθμό στα ΣΠΠΕ. Η εξαιρετικά χαμηλή βαθμολογία του κριτηρίου
αυτού είναι ανησυχητική για την προώθηση της ΕΑΑ μέσα από τα ΣΠΠΕ στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αφού το 59,1%, Ν=12 των ΣΥΠ βαθμολογήθηκαν στις δύο
χαμηλότερες βαθμολογικές κλίμακες 0 και 1. Προς ενίσχυση της παραπάνω διαπίστωσης
έρχεται το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ΕΠ (86,4%, Ν=19) που βαθμολογήθηκαν σ΄ αυτό το
κριτήριο με 1 και 2. Άρα, αρκετές αμφιβολίες και ερωτηματικά εγείρονται σχετικά με την
καλλιέργεια, μέσω των ΣΠΠΕ, της βασικής δεξιότητας του ενεργού πολίτη που είναι η
ανάπτυξη κοινωνικής δράσης και παρεμβάσεων. Ενθαρρυντικά είναι τα σαφώς υψηλότερα
ποσοστά του κριτηρίου ελέγχου της δεξιότητας της οικοδιαχείρισης. Οι Προϋποθέσεις για
Δια Βίου Μάθηση φαίνεται να θεμελιώνεται αρκετά καλά κατά την ακολουθούμενη
εκπαιδευτική διαδικασία στα προγράμματα. Η συνεργασία με ειδικούς φορείς που
σχετίζονται με θέματα του προγράμματος, με τοπικές ομάδες και οργανώσεις που τους
αφορούν θέματα και προβλήματα και δραστηριοποιούνται για την επίλυσή τους, η εμπλοκή
των γονέων στην εκπόνηση του προγράμματος και γενικά η ανάπτυξη μιας διαγενεακής
συνεργασίας βοηθά τους μαθητές να εμπεδώσουν την ανάγκη και την αξία της συνεχούς
βελτίωσης και ανάπτυξής τους ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο
στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.
Οι στόχοι των ΠΕΑΑ περιλαμβάνονται στη Στρατηγική της UNECE (2005) για την ΕΑΑ και
αναφέρονται σε Γνώσεις, Κατανόηση, Στάσεις, Ανάπτυξη δεξιοτήτων, ικανοτήτων, αξιών και
συμπεριφορών των εκπαιδευομένων. Τα ΣΠΠΕ φαίνεται να παρέχουν οικολογικές γνώσεις
σε σχετικά καλό επίπεδο, σε μερικά προγράμματα, βασικός στόχο αποτελεί η γνωριμία με τον
έμβιο και άβιο κόσμο των οικοσυστημάτων, όχι όμως και η μελέτη των μηχανισμών και των
αλληλεπιδράσεων των περιβαλλοντικών παραγόντων. Σε καλύτερο επίπεδο προωθείται η
μελέτη των κοινωνικών σχέσεων και των μηχανισμών τους. Σε αρκετά προγράμματα
φαίνεται να συνδυάζεται καλά η κοινωνική διάσταση του περιβάλλοντος με την ΑΑ.
Αρκετές δεξιότητες που θεωρεί η ΕΑΑ απαραίτητες για την καλλιέργεια του ενεργού πολίτη
καλλιεργούνται μέσω των ΣΠΠΕ, όχι όμως σε ικανοποιητικό βαθμό. Οι δεξιότητες της
επίλυσης προβλήματος και των συνεργασιών αναφέρονται συχνότερα στα ΣΥΠ των
προγραμμάτων και φαίνεται να καλλιεργούνται τελικά σε σχετικά καλό επίπεδο, όπως και η
δεξιότητα της διατύπωσης προτάσεων και λύσεων και της λήψης απόφασης. Οι μαθητές
παίρνουν μια καλή γεύση από τη συνθετότητα των περιβαλλοντικών ζητημάτων και την
πολυπλοκότητα των συνιστωσών ενός περιβαλλοντικού προβλήματος. Η επικοινωνία των
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μαθητών της ΠΟ με τη σχολική και τοπική κοινότητα είναι μηδαμινή αφού τα προγράμματα
υλοποιούνται χωριστά και συνήθως αποκλειστικά έξω από το σχολείο, χωρίς αξιόλογη
ανταλλαγή δεδομένων με την τοπική κοινότητα. Σημαντικό ποσοστό προγραμμάτων με
μηδενική βαθμολογία είναι αυτό του 68,2% (Ν=15) στα ΣΥΠ που σημειώθηκε στο κριτήριο
ΙΙΓβ1 το οποίο αναφέρεται στην ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για την εξέλιξη του
προγράμματος. Απ΄ ότι φαίνεται, τα ΣΠΠΕ υλοποιούνται στα σχολεία χωρίς η σχολική
κοινότητα να είναι ενημερωμένη. Φαίνεται να είναι υπόθεση μόνο των συντελεστών τους και
όχι του ευρύτερου χώρου.
Η συμμετοχή σε συνέδρια ΠΕ, ημερίδες, στρογγυλά τραπέζια είναι περιορισμένη. Η
Δικτύωση -Διασύνδεση και εταιρικότητα αναπτύχθηκε σε μέτριο βαθμό σε ορισμένα σχολεία
που συνεργάστηκαν με άλλα με σκοπό να ανταλλάξουν ιδέες και πληροφορίες σχετικά με
θέματα του προγράμματός τους. Το μεγαλύτερο μέρος αφορούσε τη συμμετοχή των
σχολείων σε εθνικά δίκτυα ΠΕ. Σε σχετικά καλό επίπεδο αναφέρεται ότι αναπτύχθηκαν οι
συνεργασίες μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών και με εξωτερικούς συνεργάτες που
επιλέχτηκε να συνδράμουν στην υλοποίηση του προγράμματος ως σχετικοί με το αντικείμενο.
Θα συνέβαλε σημαντικά στην ΕΑΑ, όπως αυτή υλοποιείται μέχρι τώρα στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, στα Σχέδια Υποβολής Πρότασης, οι σκοποί και οι στόχοι να είναι πιο σαφείς,
αναλυτικοί, συγκεκριμένοι και ξεκάθαροι. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στη σύνταξη
των στόχων για την καλλιέργεια των αξιών της ΕΑΑ, των δεξιοτήτων της επικοινωνίας
(διαπραγμάτευσης και συνδιαλλαγής), της δημιουργικής σκέψης και της ανάπτυξης
παρεμβάσεων πολιτικού χαρακτήρα. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΑΑ, δεν αρκούν τα
προγράμματα ΠΕ να διαφοροποιηθούν ώστε να εξυπηρετήσουν τις αρχές της ΕΑΑ, πρέπει το
σχολείο να αναμορφώσει συνολικά τους στόχους του και τον προσανατολισμό του ώστε να
λειτουργεί περισσότερο αειφορικά και να αποτελεί πρότυπο για την τοπική κοινωνία. Τα
ΠΕΑΑ μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός βιώσιμου σχολείου της κατάρτισης, της
υποστήριξης, της πρόκλησης και της καινοτομίας.
Σε ότι αφορά τη διδασκαλία των αξιών, δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές και στα δύο είδη του
υλικού που ερευνήθηκε (ΣΥΠ και ΕΠ) για το ποιες αξίες προωθούνται κάθε φορά σε κάθε
πρόγραμμα ούτε με ποιο τρόπο. Δεν υπήρξαν στοιχεία για να εξαχθούν ασφαλή
συμπεράσματα. Κρίνεται αναγκαία η αποσαφήνιση των αξιών που οφείλει να προωθήσει
κάθε πρόγραμμα και να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σ’ αυτόν τον τομέα μιας και η καλλιέργεια
των αξιών στα ΠΕΑΑ είναι βασικό στοιχείο τους. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα γίνονται
όλο και κρισιμότερα με την πάροδο του χρόνου. Η επιδείνωσή τους καθιστά επιτακτική την
ανάγκη επαναπροσδιορισμού της ΠΕ και της περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Η
ΕΑΑ μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή στάσεων και διαμόρφωση αξιών και συμπεριφορών
στους μαθητές-αυριανούς πολίτες. Η Δρακωνάκη (2006) σημειώνει, σε ανάλογη έρευνα στα
ΣΠΠΕ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Λασιθίου, ότι δεν αναφέρθηκαν
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στρατηγικές διδασκαλίας αξιών, παρόλο που η κατηγορία αυτή στόχων υπερτερεί στις
αναφορές των εκπαιδευτικών. Ενισχύεται έτσι η διαπίστωση για την ασυμβατότητα στόχων
και χρησιμοποιούμενων παιδαγωγικών μεθόδων.
Όλα σχεδόν τα προγράμματα, λίγο ως πολύ, προωθούν τη Διαθεματική, Διεπιστημονική,
Ολιστική προσέγγιση για τη μελέτη των θεμάτων τους. Επιλέγουν την εργασία σε ομάδες
αλλά και την ατομική εργασία μέσω Η/Υ με ανάθεση αρμοδιοτήτων, κατανομή ρόλων και
προώθηση της αυτενέργειας. Οι εκπαιδευτική μεθοδολογία που εφαρμόζεται στα ΣΠΠΕ
συνδυάζει στοιχεία από τη μέθοδο του Ερευνητικού Δοκιμίου (Project) και τη Διδακτική
Έρευνα. Χρησιμοποιήθηκαν κάποιες καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνικές, όχι όμως σε μεγάλη
ποικιλία. Δεν είναι και συχνές οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός του σχολείου σε
αντίθεση με αυτές που υλοποιούνται στο πεδίο, εκτός του σχολείου. Αναφέρονται αρκετές
εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ΚΠΕ, μουσεία, περιοχές οικολογικού, αρχαιολογικού,
πολιτιστικού ενδιαφέροντος κλπ, παρά το γεγονός ότι οι ΠΟ ήταν σχετικά πολυάριθμες και
συνεπώς δύσκολο να μετακινούνται. Στα 22 ΣΠΠΕ που μελετήθηκαν, συμμετείχαν 613
μαθητές και 49 εκπαιδευτικοί. Χρησιμοποιούνται και σε σημαντικό βαθμό οι τεχνολογίες
πληροφοριών και επικοινωνίας.
Στις ΕΠ γίνονται ελάχιστες αναφορές και δε δίνονται αναλυτικές εξηγήσεις σχετικά με τη
Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Ακόμη πιο περιορισμένες και μονολεκτικές είναι οι
αναφορές στα ΣΥΠ περί της μεθοδολογίας που σχεδιάζεται να εφαρμοστεί στα ΣΠΠΕ.
Μικρός αριθμός εκπαιδευτικών τεχνικών αξιοποιούνται στα προγράμματα. Και στα ΣΠΠΕ
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Λασιθίου δε δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές
να αναπτύξουν δεξιότητες διερεύνησης και επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως
αναφέρει σε σχετική έρευνα η Δρακωνάκη Χ. (2006).
Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στην Αποτίμηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τη
δεκαετία 1991-2000 που επιχείρησε η Σπυροπούλου (2001), προέκυψε ότι «η μεθοδολογική
πρακτική ήταν συνήθως επί χάρτου. Τα προγράμματα ΠΕ υλοποιούνταν χωρίς μεθοδολογικές
προσεγγίσεις, με ανύπαρκτη ή μικρή πειραματική μεθοδολογία και εφαρμογή των νέων
τεχνολογιών στην Π.Ε.
Η μεθοδολογία που διεθνώς προωθείται στα ΠΕΑΑ χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνικές, όπως
είναι η αντιπαράθεση απόψεων, οι συνεντεύξεις, οι συνδιασκέψεις, οι χάρτες εννοιών, η
ιδεοθύελλα και τα ηθικά διλήμματα. Η Διδακτική Έρευνα (Huckle, 2006), η οποία
εφαρμόζεται σε περιορισμένη κλίμακα στην Ελλάδα, θεωρείται αρκετά χρήσιμη και βοηθά
σημαντικά στην επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων εκείνων που έχουν αντικείμενό
τους την επίλυση περιβαλλοντικών προγραμμάτων.
Ο αποκλειστικά μαθητοκεντρικός χαρακτήρας της ΕΑΑ από τη μια μεριά και οι βαθιά
ριζωμένες παραδοσιακές διδακτικές μέθοδοι του γνωσιοκεντρικού και δασκαλοκεντρικού
μας εκπαιδευτικού συστήματος από την άλλη καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την εφαρμογή

128
των καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών της ΕΑΑ στα σχολεία. Ακόμα και οι εκπαιδευτικοί
που ασχολούνται αρκετά χρόνια με την ΠΕ δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει πιο ειδικές
πραχτικές της ΕΑΑ στη μεθοδολογία που εφαρμόζουν στα ΣΠΠΕ.
Το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό προγραμμάτων (86,4%,Ν=19) που έλαβε τη μηδενική
βαθμολογία στα ΣΥΠ στο κριτήριο ΙΙΓβ3 που αναφέρεται στη χρήση των ΜΜΕ στα ΣΠΠΕ
ήταν και το υψηλότερο της παρούσας έρευνας. Φαίνεται ότι τα ίδια τα ΜΜΕ και οι τεχνικές
επικοινωνίας τους δε φαίνεται να αξιοποιούνται στα ΣΠΠΕ, όπως προκύπτει από την
εξαιρετικά χαμηλή βαθμολογία του κριτηρίου αυτού.
Η αξιολόγηση των ΣΠΠΕ βοηθά εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους στην αποτελεσματικότερη
παρεχόμενη εκπαίδευση μέσω του προγράμματος αλλά και σε πιο επιτυχημένο μελλοντικό
σχεδιασμό άλλων προγραμμάτων. Υψηλό ποσοστό μηδενικής βαθμολογίας αποτελεί το
59,1% (Ν=13) που συγκέντρωσε το κριτήριο IVAβ1 στα ΣΥΠ των προγραμμάτων, κριτήριο
το οποίο αναφέρεται στη μεταγνώση ως αυτοαξιολογική διεργασία του προγράμματος. Δε
φαίνεται να σχεδιάζεται η καλλιέργεια της δεξιότητας της μεταγνώσης στα ΣΠΠΕ ως
διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης.
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων δε φαίνεται να είναι στις προτεραιότητες
των προγραμμάτων ΠΕ. Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, δεν προωθείται ιδιαίτερα
στην ελληνική εκπαιδευτική πραχτική. Όλες σχεδόν οι προσπάθειες εκπαιδευτικών και
μαθητών εστιάζονται στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων που έχουν αρχικά σχεδιαστεί ή
προκύπτουν στην πορεία και ελάχιστες συγκεντρώνονται στην αξιολόγησή του. Δε γίνονται
προτάσεις βελτίωσης των προγραμμάτων σε περίπτωση επανάληψής του και πρόβλεψη
επανατροφοδότησης των αποτελεσμάτων του (κριτήριο IVΓα1). Τα προγράμματα φαίνεται
να υλοποιούνται μία μόνο φορά. Την επόμενη χρονιά επιλέγεται άλλο θέμα, σχεδιάζεται και
υλοποιείται νέο πρόγραμμα.
Κλείνοντας την παρούσα μελέτη, επιθυμώ να τονίσω πως τα περισσότερα από τα
προτεινόμενα κριτήρια που συντάχτηκαν για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης δε
σχετίζονται αποκλειστικά με την ΕΑΑ αλλά είναι σχετικά και με άλλα πεδία καινοτομιών
στη σχολική διδασκαλία και μάθηση. Τα κριτήρια αυτά δεν αποτελούν πανάκεια σωστού
σχεδιασμού ενός ΠΕΑΑ διότι η ΕΑΑ είναι μορφή εκπαίδευσης που διαπερνά σχεδόν όλα τα
διδακτικά αντικείμενα και τις στρατηγικές διδασκαλίας. Δεν υπάρχουν προαποφασισμένοι
τρόποι για την ΑΑ. «Το ταξίδι είναι ο σκοπός κι εμείς στοχεύουμε σ΄ αυτό» (Breiting et al.,
2005).
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Κοινωνία-Οικονομία-Περιβάλλον-Πολιτισμός, 9-11 Νοεμβρίου 2007, Αθήνα
Σκούλλος, Μ., (2005) Εξέλιξη και αρχές της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη,
Διεθνές Συνέδριο για την Έναρξη της Δεκαετίας για την Ε.Α.Α. (2005-2014) στη Μεσόγειο,
Αθήνα, 26-27 Νοεμβρίου 2005
Σοφούλης Κ. (2005) Η Περιβαλλοντική Πολιτική από τη σκοπιά του εκπαιδευτή
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο Καΐλα Μ. κά Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Ερευνητικά
Δεδομένα & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, Εκδόσεις Ατραπός, Αθήνα
Σπυροπούλου Δ. (2005), Διερεύνηση στοιχείων και διατύπωση προτάσεων για την προώθηση
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Περιοδικό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τεύχος 34
Σπυροπούλου Δ. (2001) Αποτίμηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τη δεκαετία 19912000 http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos5/, ανασύρθηκε 3110-07
Σουβατζή Δ. (2002) Διάλογος «εφ όλης της ύλης» για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,
περιοδικό για την Περιβαλλοντική εκπαίδευση, τεύχος 24, Θεσσαλονίκη
Συμεού, Λ. (2003) Σχέσεις σχολείου-οικογένειας: Έννοιες, μορφές και εκπαιδευτικές
συνεπαγωγές, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 36, 101-113.
Ταμουτσέλη Κ.(2006), Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για την
Αειφορία, περιοδικό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τεύχος 36, Θεσσαλονίκη)
ΥΠΕΠΘ Εγκύκλιος 106553/Γ7/13.10.2006 με θέμα «Το Πλαίσιο Αναφοράς της Εκπαίδευσης
για την Αειφορία και οι Σχολικές Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Αγωγής & Αγωγής
Υγείας – Θεματικό Έτος», Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Θεμάτων Σπουδών, Επιμόρφωσης και
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Καινοτομιών, Δ/νση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών
Δραστηριοτήτων, τμήμα Β Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα
ΥΠΕΠΘ Εγκύκλιος 117302/Γ7/19-10-2007, με θέμα:
Σχεδιασμός και υλοποίηση
προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων: Αγωγής Σταδιοδρομίας, Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων, Comenius- Leonardo da Vinci και
eTwinning, Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Θεμάτων Σπουδών, Επιμόρφωσης και Καινοτομιών,
Δ/νση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών
Δραστηριοτήτων, τμήμα Β Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα
Φαραγγιτάκης Γ. (2001) Ανοικτή συζήτηση για το μέλλον της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
στην πατρίδα μας-Παγκόσια Ημέρα Περιβάλλοντος: Περίληψη των βασικών στοιχείων της
συνάντησης εργασίας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση της 5ης Ιουνίου 2001, περιοδικό
για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τεύχος 22.
Φλογαΐτη Ε. (2006) Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία, εκδόσεις Ελληνικά
Γράμματα, 2η έκδοση
Φλογαΐτη Ε. & Λιαράκου Γ. (2003) Η διεπιστημονικότητα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση:
Κατάκτηση ή ζητούμενο; Θέματα στην Εκπαίδευση, τεύχος 4
Φραγκούλης Ι. (2006) Σχεδιασμός και ανάπτυξη Δεικτών Ποιότητας για την Αξιολόγηση
Προγραμμάτων Τοπικής Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 24-26 Νοεμβρίου 2006
Φύκαρης Ι. (1998), Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στην
Ελλάδα. Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση, Διπλωματική Εργασία στον Μεταπτυχιακό
Κύκλο Σπουδών του Παιδαγωγικού Τομέα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη
Φύκαρης Ι. (2004), «Παγκοσμιοποίηση – Τοπική κοινότητα – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 2ο
Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ με θέμα Βιώσιμη Ανάπτυξη-Περιβαλλοντική ΕκπαίδευσηΤοπικές
Κοινωνίες,
Ουρανούπολη
Χαλκιδικής
http://users.kas.sch.gr/evagel/text/sinedrio_peekpe.htm
Φώτου Γ., (2004), 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ με θέμα Βιώσιμη ΑνάπτυξηΠεριβαλλοντική
Εκπαίδευση-Τοπικές
Κοινωνίες,
Ουρανούπολη
Χαλκιδικής
http://users.kas.sch.gr/evagel/text/sinedrio_peekpe.htm
Χρυσαφίδης Κ. (2006) Βιωματική-Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Η Εισαγωγή της Μεθόδου
Project στο Σχολείο, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΥΠ, ΕΠ)
των ΣΠΠΕ Γυμνασίων του νομού Ηρακλείου που εγκρίθηκαν για υλοποίηση από τη
Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης κατά την σχολική χρονιά 2005-2006
α/α

Γυμνάσια που
υλοποίησαν ΣΠΠΕ

Α1
Α2
Α3

Τίτλος Προγράμματος

Γυμνάσιο Αγίου

Σύνδεση του Φυσικού Περιβάλλοντος με τη Βιώσιμη

Μύρωνα

Ανάπτυξη

Γυμνάσιο Αγίου

Σύνδεση του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος με τη

Μύρωνα

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Γυμνάσιο Αρχανών

Το «Παιχνίδι» διαχρονικά, στο Φυσικό Περιβάλλον
των Αρχανών

Α4

Γυμνάσιο Μελεσών

Το Εργαστήρι του Διόνυσου

Α5

Γυμνάσιο Μελεσών

Η Αυλή του Σχολείου μας

Α6

4ο Γυμνάσιο

Περιβάλλον και Υγεία-Νέοι και Υπαίθριες

Ηρακλείου

Δραστηριότητες

9ο Γυμνάσιο

Κομμάτια Ζωής στους Λαβυρίνθους του παλιού

Ηρακλείου

Ηρακλείου: Χθες-Σήμερα-Αύριο

11ο Γυμνάσιο

Ηράκλειο, μια Φανταστική Ποδηλατούπολη για

Ηρακλείου

ντόπιους και επισκέπτες. Όψη: Περιβαλλοντική,

Α7
Α8

Οικονομική, Τουριστική, Πολιτισμική, Χωροταξική,
Κοινωνική
Β1

2ο Γυμνάσιο

Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος

Ηρακλείου

(Βιοποικιλότητα: απειλούμενα είδη-προστατευόμενες
περιοχές)

Β2

2ο Γυμνάσιο

Οικολογικά Σχολεία-Σχολική Αυλή

Ηρακλείου
Β3

2ο Γυμνάσιο

Βιολογική Γεωργία

Ηρακλείου
Β4

2ο Γυμνάσιο

Νέες Τεχνολογίες-Άνθρωπος-Περιβάλλον

Ηράκλειο
Β5

3ο Γυμνάσιο

Το Λιμάνι του Ηρακλείου (διάρκεια 3 έτη)

Ηρακλείου
Β6

12ο Γυμνάσιο

Γνωρίζω και Προστατεύω Απειλούμενα Είδη της
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Β7

Ηρακλείου

Πανίδας του Τόπου μου

13ο Γυμνάσιο

Άνθρωπος και Νερό

Ηρακλείου
Β8

13ο Γυμνάσιο

Μην Εγκαταλείπεις τους φίλους σου τα ζώα

Ηρακλείου
Β9

Γυμνάσιο Γαζίου

Από την Κοινότητα στο Δήμο

Β10

Γυμνάσιο Γέργερης

Διατροφικές Συνήθειες και Περιβάλλον

Β11

Γυμνάσιο Γουβών

Η Αυλή του Σχολείου μας

Β12

Γυμνάσιο Μαλίων

Η Μεσόγειος Θάλασσα και τα Απειλούμενα Είδη σ’
αυτήν

Β13

Πειραματικό

Βιοκλίμα: Ποιότητα Ζωής

Γυμνάσιο Ηρακλ
Β14

Γυμνάσιο Πόμπιας

Βροχοπτώσεις και τα νερά στην περιοχή της
Μεσσαράς. Η χρήση τους και η ρύπανσή του

142
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Κριτήρια Ανάλυσης Περιεχομένου ανά Ερευνητικό
Ερώτημα
ΣτΕ:Στατιστική Ανάλυση, ΣυνΕ:Συνολική Εκτίμηση, ΑνΣ:Ανεπαρκή
Στοιχεία
I.
II.
III.
IV.
Περιεχόμενο
Σκοποί
και Μεθοδολογία
Αξιολόγηση
ΠΕΑΑ (Θέμα, Στόχοι ΠΕΑΑ ΠΕΑΑ
ΠΕΑΑ
Φυσικό
για
τη
Αντικείμενο
Δημιουργία του
Προγράμματος) Περιβαλλοντικά
Εγγράμματου
Πολίτη
Λόγοι Επιλογής Καλλιέργεια
Σύνδεση
με Εσωτερική
Θέματος

Γνώσεων

Αναλυτικό

Αξιολόγηση

Αα1,2 (ΣτΑ)

Οικολογίας

Πρόγραμμα

Αντικειμένων

Αα1,2 (ΣτΑ)

Σπουδών

Αα1,2,3,4

Αα1 (ΣτΑ)
Αα2 (ΑνΣ)
Τρόποι

Καλλιέργεια

Εσωτερική

Επιλογής

Γνώσεων

Αυτοαξιολόγηση

Θέματος

Αειφόρου

Αβ1

Αβ1 (ΣτΑ)

Ανάπτυξης
Αβ1 (ΣτΑ)

Θεματολογία

Τρόπος

Διδακτικές

Εξωτερική

βασισμένη στις Καλλιέργειας

Προσεγγίσεις

Τελική

Αρχές

Βα1 (ΣτΑ)

Αξιολόγηση

ΕΑΑ Αξιών,

(UNECE)

Συμπεριφορών

Βα1,2,3,4 (ΣτΑ)

Βα1,2 (ΑνΣ)

Θεματολογία

Είδη Αξιών που

Βα1

βασισμένη στις Καλλιεργούνται
Διαστάσεις της Ββ1,2,3,4,5,6,7
Αειφορίας

(ΑνΣ)

Ββ1,2,3,4,5
(ΣτΑ)
Καλλιέργεια

Εργασία

Δεξιότητας

Ομάδες

Προτάσεων

Επίλυσης

Γα1,2 (ΣτΑ)

Γα1

Προβλήματος
Γα1,2,3 (ΣτΑ)

σε Διατύπωση
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Καλλιέργεια

Ατομική

Δεξιότητας

Εργασία

Επικοινωνίας

Γβ1 (ΣτΑ)

Γβ1,2,3,4,5
(ΣτΑ)
Καλλιέργεια
Δεξιότητας
Εταιρικότητας
Γγ1 (ΣτΑ)
Γγ2 (ΑνΣ)
Καλλιέργεια
Δεξιότητας
Συνεργασιών
Γδ1,2 (ΣτΑ)
Καλλιέργεια
Δεξιότητας
Κριτικού
Πνεύματος
Γε1 (ΣτΑ)
Γε2 (ΑνΣ)
Καλλιέργεια
Δεξιότητας
Κοινωνικής
Δράσης-Ενεργού
Πολίτη

για

Κοινωνικές
Παρεμβάσεις
Γστ1 (ΑνΣ)
Γστ2,3 (ΣτΑ)
Θεμελίωση

Μέθοδος Project

προϋποθέσεων

Δα1 (ΣτΑ)

Δια

Βίου

Μάθησης
Δα1 (ΣτΑ)
Διδακτική
Έρευνα
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Δβ1 (ΣτΑ)
Καινοτόμες
Τεχνικές
Εα1 (ΣτΑ)
Δραστηριότητες
στην Τάξη
Στα1 (ΣτΑ)
Δραστηριότητες
με χρήση ΤΠΕ
Στβ1 (ΣτΑ)
Δραστηριότητες
στο Πεδίο
Στγ1 (ΣτΑ)
Στγ2 (ΣυνΕ)
Οργάνωση
Δραστηριοτήτων
Ζα1,2 (ΣυνΕ)
Οικονομική
Διαχείριση
Ζβ1 (ΣυνΕ)
Συμμετοχή στο
σχεδιασμό
Ζγ1 (ΣτΑ)
Ηθική
Επιβράβευση
Ηα1 (ΣτΑ)
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Προτεινόμενο Σχέδιο ΣΠΠΕ από το ΥΠΕΠΘ
Περιέχεται στην Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ με Αριθμό Πρωτοκόλλου 117302/Γ7/19-10-2007, με
θέμα: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων: Αγωγής
Σταδιοδρομίας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων,
Comenius- Leonardo da Vinci και eTwinning, Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Θεμάτων
Σπουδών, Επιμόρφωσης και Καινοτομιών, Δ/νση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, τμήμα Β Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, Αθήνα, προτείνεται το παρακάτω Σχέδιο Υποβολής Πρότασης Προγράμματος
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΥΠΒ) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για έγκριση
υλοποίησης.
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Περιβαλλοντικές δράσεις, Δράσεις ζωήςΕκπαίδευση για την Αειφορία
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Β. ΜΑΘΗΤΕΣ:
ΤΑΞΗ, ΤΜΗΜΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ
Γ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΄Η ΠΡΟΣΩΠΑ:
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1.ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ (ΤΙΤΛΟΣ):
2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ-ΣΚΟΠΟΣ:
3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:
4. ΕΙΔΙΚΟΙ (ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ) ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:
5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
6.ΤΡΟΠΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Με συμπλήρωση του προγράμματος του καθηγητή κατά δύο (2) ώρες κάθε βδομάδα
Με δύο (2) ώρες υπερωρία κάθε βδομάδα
7. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ :
8. ΠΙΘΑΝΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
9. ΥΛΙΚΑ -ΔΑΠΑΝΕΣ -ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
10.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
(Μήνας,
Δραστηριότητες που προβλέπονται)
11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Από Α. Μαθητές (Αυτοαξιολόγηση)
Β. Καθηγητές
12. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: (Είδος Δράσης,
Διάρκεια)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΕΚ,
Σεμινάριο Υπευθύνου Π.Ε, Αυτοεπιμόρφωση, Προηγούμενη πείρα)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Πίνακας Κριτηρίων
Σχεδιασμού Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕΑΑ)
Άξονες
Ανάλυση Αξόνων Διερεύνησης
Διερεύνησης
Κριτήρια Ελέγχου των ΠΕΑΑ
Ερευνητικά
Ερευνητικά
Αντικείμενα
Ερωτήματα
1.Σύνδεση με καθημερινή ζωή
Α. Επιλογή
/επικαιρότητα
Θέματος/
α. Λόγοι
2.Αξιοποίηση
Περιεχομένου
εμπειριών/ενδιαφερόντων των
μαθητών
Ι.
β. Τρόποι
1.Μετά από συζήτηση στην
Περιεχόμενο
Περιβαλλοντική Ομάδα / Από τον
ΠΕΑΑ (Θέμα,
Εκπαιδευτικό
Φυσικό
1.Φροντίδα Περιβάλλοντος
Αντικείμενο
α. Αρχές ΕΑΑ 2.Ανάπτυξη Αντικαταναλωτικού
Προγράμματος)
(UNECE)
προτύπου
3.Ανάδειξη παραδοσιακού τρόπου
Β. Θεματολογία
διαβίωσης
4.Παγκόσμια διάσταση τοπικών
ζητημάτων
1.Οικολογική
β. Διαστάσεις
2.Οικονομική
Αειφορίας
3.Κοινωνική
4.Πολιτιστική
5.Προσωπική
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Άξονες
Διερεύνησης

Ανάλυση Αξόνων Διερεύνησης
Ερευνητικά
Ερευνητικά
Αντικείμενα
Ερωτήματα
α. Οικολογία
Α. Καλλιέργεια
Γνώσεων
β.Αειφόρου
Ανάπτυξης
α. Τρόπος
καλλιέργειας
Β. Καλλιέργεια
Αξιών,
Συμπεριφορών

ΙΙ. Σκοποί
Στόχοι ΠΕΑΑ
για
Δημιουργία
Περιβαλλοντικά
Εγγράμματου
Πολίτη

β. Είδη Αξιών

α. Επίλυση
Προβλήματος

Γ. Καλλιέργεια
Δεξιοτήτων

β. Επικοινωνίας

γ. Εταιρικότητας

δ. Συνεργασιών

ε. Κριτικού
πνεύματος

Δ. Θεμελίωση
Προϋποθέσεων
Δια Βίου
Μάθησης

στ. Κοινωνικής
ΔράσηςΕνεργού Πολίτη
για Κοινωνικές
Παρεμβάσεις
α. Θεμελίωση
Προϋποθέσεων
Δια Βίου
Μάθησης

Κριτήρια Ελέγχου των ΠΕΑΑ
1.Βιοτικοί, αβιοτικοί παράγοντες
φυσικών οικοσυστημάτων
2.Σχέσεις μεταξύ των παραγόντων των
οικοσυστημάτων, μηχανισμοί
λειτουργίας
1.Κοινωνικές σχέσεις, μηχανισμοί τους
1. Ενσυναίσθηση
2. Δημοκρατία
1. Αλληλεγγύη
2. Οικολογική βιωσιμότητα
3. Κοινωνική δικαιοσύνη
4. Υπευθυνότητα
5. Αυτονομία
6. Ανεκτικότητα
7. Ομορφιά
1. Κατανόηση συνιστωσών του
προβλήματος
2. Διατύπωση
Προτάσεων/Λύσεων/Εναλλακτικών
Λύσεων
3. Λήψη Απόφασης
1. Ενημέρωση της/από σχολικής
κοινότητας
2. Ενημέρωση της/από τοπικής
κοινότητας
3. Συνεντεύξεις δίνουν/παίρνουν,
αξιοποίηση των ΜΜΕ
4. Συνέδρια, Ημερίδες, Στρογγυλά
τραπέζια συμμετέχουν /διοργανώνουν
5. Διαπραγμάτευση, Συνδιαλλαγή
1. Σχολικές Συμπράξεις, Σχολικά
Δίκτυα
2. Μαθητικά Συμβούλια
1 μαθητών μεταξύ τους, με καθηγητές
2. με συνεργάτες (φορείς, γονείς,
επιστήμονες, τοπική κοινωνία
1. Κριτική Σκέψη, ανάλυση, σύνθεση,
αξιολόγηση
2. Δημιουργική Σκέψη
1. Πολιτικού χαρακτήρα
2. Οικοδιαχείρισης
3. Σχέδιο δράσης σύμφωνα με την
Τοπική Ατζέντα 21
1. Διαγενεακή συνεργασία με φορείς,
τοπικές οργανώσεις, γονείς στην
κοινότητα
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Άξονες
Διερεύνησης

Ανάλυση Αξόνων Διερεύνησης
Κριτήρια Ελέγχου των ΠΕΑΑ
Ερευνητικά
Αντικείμενα
Α. Σύνδεση με

Ερευνητικά
Ερωτήματα
α. ΑΠΣ

Β. Εκπαιδευτικές
Προσεγγίσεις

α. Διδακτικές
Προσεγγίσεις

Γ. Στρατηγικές

α.Εργασία σε
Ομάδες
β. Ατομική
Εργασία
α. Project

ΙΙΙ.
Μεθοδολογία
ΠΕΑΑ

Δ. Μέθοδοι

Ε. Τεχνικές

β. Διδακτική
Έρευνα
α. Καινοτόμες
τεχνικές
α. Στην τάξη

ΣΤ.
Δραστηριότητες

β. Χρήση ΤΠΕ

γ. Στο Πεδίο

α. Οργάνωση
δραστηριοτήτων
Ζ. Στοιχεία
σχεδιασμού του
προγράμματος

Η. Επιβράβευση
μαθητών

β. Οικονομική
διαχείριση του
προγράμματος
γ. Συμμετοχή στο
σχεδιασμό του
προγράμματος
α.Ηθική
Επιβράβευση

1. Στα μαθήματα
2. Ευέλικτη Ζώνη
1.Διαθεματική/
Διεπιστημονική/ Ολιστική/
Κριτική Παιδαγωγική
1. Ανάθεση αρμοδιοτήτων/
Κατανομή ρόλων
2. Ανάληψη πρωτοβουλιών
(αυτενέργεια)
1. Ατομική Χρήση Η/Υ
1. Project
1. Συλλογή, Ερμηνεία
δεδομένων, Οπτικές των
πραγμάτων, Εξαγωγή,
Παρουσίαση συμπερασμάτων
1. Χάρτης εννοιών,
Δραματοποίηση,
Αντιπαράθεση, Συζήτηση,
Ηθικό Δίλημμα, Ιδεοθύελλα,
Διάλεξη, κλπ
1. Πείραμα, Κατασκευές,
Χρήση σχολικής βιβλιοθήκης,
Η/Υ, κλπ
1. Internet, Fax, SMS, emails,
websites, webservices,
εξειδικευμένο λογισμικό,
βιβλιοθήκες,
Οπτικοακουστικά μέσα, κλπ
1. Μετρήσεις, παρατηρήσεις,
καταγραφές, κλπ
2. Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
σε ΚΠΕ, Μουσεία, περιοχές
οικολογικού, αρχαιολογικού,
πολιτιστικού ενδιαφέροντος
κλπ
1. Ημερολόγιο, Πρωτόκολλο
Εργασιών
2. Χρονοδιάγραμμα
δραστηριοτήτων και δράσεων
1. Προϋπολογισμός
1.Από κοινού επιλογή στόχων,
δόμησης (ροής) του
προγράμματος
1. Λεκτική Επιβράβευση/
Αναμνηστικό υλικό
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Άξονες
Διερεύνησης

Ανάλυση Αξόνων Διερεύνησης
Ερευνητικά
Αντικείμενα

Ερευνητικά
Ερωτήματα

α. Αντικείμενα
Α. Εσωτερική
Αξιολόγηση
ΙV.
Αξιολόγηση
ΠΕΑΑ
Β. Εξωτερική
Αξιολόγηση
Β. Ανάπτυξη
Κριτηρίων,
Σύνταξη Έκθεσης
Αποτελεσμάτων

Κριτήρια Ελέγχου των ΠΕΑΑ

β.
Αυτοαξιολόγηση
α. Τελική
α.Διατύπωση
Προτάσεων

1. Στόχοι
Διαδικασίες
Αποτελέσματα
2. Σχέσεις εντός και εκτός
ομάδας
3. Τι άρεσε, τι δεν άρεσε
4. Υποστήριξης που έλαβαν
Εμπόδια που συνάντησαν
1. Μεταγνώση
1. Αποτελέσματος,
διαδικασίας, στόχων
1. Βελτίωσης σε περίπτωση
επανάληψης του
προγράμματος
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4IΑ. Περιεχόμενο Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη
(ΠΕΑΑ)-Ι. Ερευνητικά ερωτήματα για τους Λόγους (ΙΑα) και τους Τρόπους (ΙΑβ) Επιλογής
του Θέματος του Προγράμματος. Τα κριτήρια αξιολόγησης των ΣΠΠΕ για την απάντηση του
κάθε ερευνητικού ερωτήματος αναφέρονται στον πίνακα 3.
Συχνότητες και % σχετικές συχνότητες βαθμολογιών (κάτω) ανά κριτήριο του ερευνητικού
αντικειμένου ΙΑ που αναφέρεται στην επιλογή του θέματος/περιεχομένου των ΣΠΠΕ. Κλίμακα
βαθμολογίας 0-4
ΕΠ (ν=22)
ΣΥΠ (ν=22)
Ι.
1
α.
2

Α
β.

1

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0
0,0
0
0,0
2
9,1

1
4,5
6
27,3
9
40,9

4
18,2
4
18,2
2
9,1

7
31,8
6
27,3
2
9,1

10
45,5
6
27,3
7
31,8

1
4,5
0
0,0
3
13,6

1
4,5
5
22,7
12
54,5

2
9,1
6
27,3
1
4,5

4
18,2
3
13,6
4
18,2

14
63,6
8
36,4
2
9,1
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4IΒ. Περιεχόμενο Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕΑΑ)-Ι.
Συχνότητες και % σχετικές συχνότητες βαθμολογιών (κάτω) ανά κριτήριο του ερευνητικού
αντικειμένου ΙΒ που αναφέρεται στη θεματολογία των ΣΠΠΕ με ερευνητικά ερωτήματα ΙΒα αν η
θεματολογία των ΣΠΠΕ βασίζεται στις Αρχές της ΕΑΑ (UNECE) και ΙΒβ αν αναπτύσσονται οι
διαστάσεις της αειφορίας μέσω της επιλογής του θέματος και του περιεχομένου του κάθε ΣΠΠΕ. Τα
κριτήρια αξιολόγησης των ΣΠΠΕ για την απάντηση του κάθε ερευνητικού ερωτήματος αναφέρονται
στον πίνακα 3. Κλίμακα βαθμολογίας 0-4
ΕΠ (ν=22)
ΣΥΠ (ν=22)

1
α.

Ι.

2
3
4

Β.

1
2
β.

3
4
5

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0
0,0
6
27,3
6
27,3
3
13,6
0
0,0
1
4,5
0
0,0
1
4,5
0,0
0

6
27,3
6
27,3
4
18,2
8
36,4
3
13,6
8
36,4
3
13,6
2
9,1
3
13,6

9
40,9
2
9,1
4
18,2
4
18,2
10
45,5
7
31,8
6
27,3
5
22,7
4
18,2

2
9,1
4
18,2
3
13,6
2
9,1
6
27,3
4
18,2
5
22,7
5
22,7
3
13,6

5
22,7
4
18,2
5
22,7
5
22,7
3
13,6
2
9,1
8
36,4
9
40,9
12
54,5

2
9,1
9
40,9
10
45,5
0
0,0
3
13,6
6
27,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0

7
31,8
4
18,2
4
18,2
11
50,0
2
9,1
7
31,8
4
18,2
0
0,0
4
18,2

10
45,5
5
11,4
1
4,5
5
22,7
7
31,8
4
18,2
7
31,8
5
22,7
5
22,7

3
13,6
9
20,5
2
9,1
2
9,1
7
31,8
2
9,1
4
18,2
7
31,8
8
36,4

0
0,0
5
11,4
5
22,7
4
18,2
3
13,6
3
13,6
7
31,8
10
45,5
5
22,7
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4IΑΒ. Συχνότητες και % σχετικές συχνότητες βαθμολογιών (κάτω) για το
σύνολο των κριτηρίων των Ερευνητικών Αντικειμένων περί της Επιλογής του Θέματος
των προγραμμάτων-ΙΑ και της Θεματολογίας τους-ΙΒ.
Το ερευνητικό ερώτημα ΙΑα αναφέρεται στους λόγους επιλογής του
θέματος/περιεχομένου του προγράμματος, το ερώτημα ΙΒα αναφέρεται στην προώθηση
ή μη των αρχών της ΕΑΑ όπως αυτές καθορίζονται από την UNECE και το ερώτημα
ΙΒβ αναφέρεται στην ανάπτυξη ή μη των πέντε διαστάσεων της αειφορίας. Τα κριτήρια
αξιολόγησης των ΣΠΠΕ για την απάντηση του κάθε ερευνητικού ερωτήματος
αναφέρονται στον πίνακα 3.
Κλίμακα βαθμολογίας 0-4
ΕΠ (ν=22)
ΣΥΠ (ν=22)
Α
Ι

α
α

Β
β

0
0
0,0

1
1
4,5

2
6
27,3

3
7
31,8

4
8
36,4

0
0
0,0

1
2
9,1

2
1
4,5

3
10
45,5

4
9
40,9

0
0,0
0
0,0

5
22,7
0
0,0

9
40,9
9
40,9

8
36,4
12
54,5

0
0,0
1
4,5

0
0,0
0
0,0

8
36,4
2
9,1

10
45,5
8
36,4

4
18,2
10
45,5

0
0,0
2
9,1
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4ΙΙΑ Σκοποί και Στόχοι των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για τη Αειφόρο
Ανάπτυξη (ΠΕΑΑ) για Δημιουργία Περιβαλλοντικά Εγγράμματου Πολίτη (Θεματική
Ενότητα ΙΙ). Συχνότητες και % σχετικές συχνότητες (κάτω) βαθμολογιών ανά κριτήριο του
Ερευνητικού Αντικειμένου ΙΙΑ περί Καλλιέργειας ή μη Γνώσεων Οικολογίας και
Αειφορικής Ανάπτυξης (ερευνητικών ερωτημάτων ΙΙΑα και ΙΙΑβ αντίστοιχα).Τα κριτήρια
αξιολόγησης των ΣΠΠΕ για την απάντηση του κάθε ερευνητικού ερωτήματος αναφέρονται
στον πίνακα 3. Κλίμακα βαθμολογίας 0-4
ΕΠ (ν=22)
ΣΥΠ (ν=22)

1
ΙΙ.

Α.

α.

2

β.

1

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

2
9,1
3
13,6
0
0,0

2
9,1
5
22,7
3
13,6

6
27,3
8
36,4
11
50,0

6
27,3
5
22,7
6
27,3

6
27,3
1
4,5
2
9,1

4
18,2
0
0,0
0
0,0

5
22,7
1
4,5
0
0,0

7
31,8
10
45,5
10
45,5

3
13,6
4
18,2
6
27,3

3
13,6
7
31,8
6
27,3
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4ΙΙΓ. Σκοποί και Στόχοι των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για τη Αειφόρο Ανάπτυξη για
Δημιουργία Περιβαλλοντικά Εγγράμματου Πολίτη-ΙΙ σε ότι αφορά την Καλλιέργεια Δεξιοτήτων και τη
Θεμελίωση Προϋποθέσεων δια Βίου Μάθησης (Ερευνητικά αντικείμενα Γ και Δ αντίστοιχα). Συχνότητες
και % σχετικές συχνότητες (κάτω) βαθμολογιών ανά κριτήριο των Ερευνητικών Αντικειμένων Γ και Δ. Τα
ερευνητικά ερωτήματα αναφέρονται στην καλλιέργεια δεξιοτήτων της Επίλυσης Προβλήματος (ΙΙΓα), της
Επικοινωνίας (ΙΙΓβ), της Εταιρικότητας (ΙΙΓγ), των Συνεργασιών (ΙΙΓδ), του κριτικού πνεύματος (ΙΙΓε) και
της Κοινωνικής Δράσης (ΙΙΓστ). Τα κριτήρια αξιολόγησης των ΣΠΠΕ για την απάντηση του κάθε
ερευνητικού ερωτήματος αναφέρονται στον πίνακα 3. Κλίμακα βαθμολογίας 0-4
ΕΠ (ν=22)
ΣΥΠ (ν=22)
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
2
8
9
3
0
4
9
3
1
6
0,0
9,1
36,4
40,9
13,6
0,0
18,2
40,9
13,6
27,3
α.
0
2
3
8
9
0
2
7
4
2
9
0,0
9,1
13,6
36,4
40,9
0,0
9,1
31,8
18,2
40,9
2
2
7
2
9
0
8
6
4
3
4
9,1
9,1
31,8
9,1
40,9
0,0
36,4
27,3
18,2
18,2
6
6
3
4
3
15
2
3
2
1
0
27,3
27,3
13,6
18,2
13,6
68,2
9,1
13,6
9,1
0,0
0
7
1
6
8
15
1
2
2
2
2
β.
0,0
31,8
4,5
27,3
36,4
68,2
4,5
9,1
9,1
9,1
Γ.
15
5
0
1
1
19
2
1
0
3
0
68,2
22,7
0,0
4,5
4,5
86,4
9,1
4,5
0,0
0,0
0
5
1
7
9
1
17
0
1
4
3
0,0
22,7
4,5
31,8
40,9
4,5
77,3
0,0
4,5
13,6
0
11
4
2
5
0
10
6
5
γ.
1
1
ΙΙ
0,0
50,0
18,2
9,1
22,7
0,0
45,5
27,3
22,7
4,5
11
0
2
5
4
0
5
9
2
1
6
50,0
0,0
9,1
22,7
18,2
0,0
22,7
40,9
9,1
δ.
27,3
6
4
2
3
7
4
1
4
4
2
9
27,3
18,2
9,1
13,6
31,8
18,2
4,5
18,2
18,2
40,9
0
2
3
8
9
0
2
7
4
ε.
1
9
0,0
9,1
13,6
36,4
40,9
0,0
9,1
31,8
18,2
40,9
0
4
6
9
3
3
5
5
6
2
3
0,0
18,2
27,3
40,9
13,6
13,6
22,7
22,7
27,3
στ
13,6
1
9
10
2
0
7
6
6
2
3
1
4,5
40,9
45,5
9,1
0,0
31,8
27,3
27,3
9,1
4,5
Δ. α.
1
0
4
2
8
8
1
8
4
7
2
0,0
18,2
9,1
36,4
36,4
4,5
36,4
18,2
31,8
9,1
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4ΙΙΑΓ. Συχνότητες και % σχετικές συχνότητες βαθμολογιών (κάτω) για το
σύνολο των κριτηρίων περί Σκοπών και Στόχων των προγραμμάτων των Ερευνητικών
Αντικειμένων ΙΙΑ για Καλλιέργεια Γνώσεων και ΙΙΓ για Καλλιέργεια Δεξιοτήτων. Τα
ερευνητικά ερωτήματα αναφέρονται στην καλλιέργεια ή μη, μέσω των ΣΠΠΕ, γνώσεων
οικολογίας (ΙΙΑα), δεξιοτήτων επικοινωνίας (ΙΙΓβ), συνεργασιών (ΙΙΓδ) και κοινωνικής
δράσης/παρέμβασης (ΙΙΓστ). Τα κριτήρια αξιολόγησης των ΣΠΠΕ για την απάντηση
των ερευνητικών ερωτημάτων αναφέρονται στον πίνακα 3. Κλίμακα βαθμολογίας 0-4
ΕΠ (ν=22)
ΣΥΠ (ν=22)
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
6
4
9
3
0
4
10
2
Α α
6
0,0
27,3 18,2
40,9
13,6
0,0
18,2
45,5
9,1
27,3
0
2
6
10
4
0
2
10
7
α
3
0,0
9,1
27,3
45,5
18,2
0,0
9,1
45,5
31,8
13,6
ΙΙ
2
5
9
6
0
10
8
4
0
β
0
Γ
9,1
22,7 40,9
27,3
0,0
45,5
36,4
18,2
0,0
0,0
4
3
8
4
3
0
3
6
7
δ
6
18,2
13,6 36,4
18,2
13,6
0,0
13,6
27,3
31,8
27,3
στ
0
4
8
9
1
1
8
7
4
2
0,0
18,2 36,4
40,9
4,5
4,5
36,4
31,8
18,2
9,1
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4ΙΙΙΑ. Μεθοδολογία Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Συχνότητες και % σχετικές συχνότητες (κάτω) βαθμολογιών ανά κριτήριο των ερευνητικών
ερωτημάτων που αναφέρονται στη σύνδεση των προγραμμάτων ΠΕ με τα μαθήματα του
Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΙΙΙΑα) και τις Διδακτικές Προσεγγίσεις που επιλέγονται
κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων (ΙΙΙΒα). Τα κριτήρια αξιολόγησης των ΣΠΠΕ για την
απάντηση του κάθε ερευνητικού ερωτήματος αναφέρονται στον πίνακα 3.
Κλίμακα βαθμολογίας 0-4
ΕΠ (ν=22)
ΣΥΠ (ν=22)
0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

Α.

α.

1

1
4,5

8
36,4

6
27,3

1
4,5

6
27,3

7
31,8

10
45,5

5
22,7

0
0,0

0
0,0

Β.

α.

1

0
0,0

0
0,0

8
36,4

7
31,8

7
31,8

0
0,0

1
4,5

10
45,5

5
22,7

6
27,3

ΙΙΙ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4ΙΙΙΓ. Μεθοδολογία Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Συχνότητες
και % σχετικές συχνότητες (κάτω) βαθμολογιών ανά κριτήριο για τα ερευνητικά αντικείμενα ΙΙΙΓ περί
Στρατηγικών Μεθοδολογιών και Μεθόδων Διδασκαλίας-ΙΙΙΔ. Τα κριτήρια αξιολόγησης των ΣΠΠΕ για
την απάντηση του κάθε ερευνητικού ερωτήματος αναφέρονται στον πίνακα 3.
Κλίμακα βαθμολογίας 0-4
ΕΠ (ν=22)
ΣΥΠ (ν=22)
0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

1

0
0,0

3
13,6

6
27,3

2
9,1

11
50,0

4
18,2

4
18,2

5
22,7

7
31,8

2
9,1

2

1
4,5

8
36,4

4
18,2

4
18,2

5
22,7

0
0,0

10
45,5

5
22,7

0
0,0

7
31,8

β.

1

2
9,1

4
18,2

5
22,7

7
31,8

4
18,2

0
0,0

8
36,4

5
22,7

4
18,2

5
22,7

α.

1

0
0,0

2
9,1

12
54,5

5
22,7

3
13,6

0
0,0

2
9,1

8
36,4

10
45,5

2
9,1

β.

1

0
0,0

5
22,7

3
13,6

7
31,8

7
31,8

0
0,0

3
13,6

12
54,5

4
18,2

3
13,6

α.
Γ.
ΙΙΙ

Δ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4ΙΙΙΓα. Συχνότητες και % σχετικές συχνότητες βαθμολογιών (κάτω) για το
Ερευνητικό Ερώτημα ΙΙΙΓα που αφορά τη Στρατηγική μεθοδολογία της Εργασίας σε
Ομάδες. Τα κριτήρια αξιολόγησης των ΣΠΠΕ για την απάντηση του ερευνητικού
ερωτήματος αναφέρονται στον πίνακα 3.
Κλίμακα βαθμολογίας 0-4
ΕΠ (ν=22)
ΣΥΠ (ν=22)
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
9
4
8
0
6
5
7
4
0,0
4,5
40,9
18,2
36,4
0,0
27,3
22,7
31,8
18,2
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4ΙΙΙΕ. Μεθοδολογία Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Αειφόρο
Ανάπτυξη. Συχνότητες και % σχετικές συχνότητες (κάτω) βαθμολογιών ανά κριτήριο
των ερευνητικών αντικειμένων ΙΙΙΕ για τις Διδακτικές Τεχνικές και ΔραστηριότητεςΙΙΙΣΤ που επιλέγονται στα προγράμματα. Τα κριτήρια αξιολόγησης των ΣΠΠΕ για την
απάντηση του κάθε ερευνητικού ερωτήματος αναφέρονται στον πίνακα 3.
Κλίμακα βαθμολογίας 0-4
ΕΠ (ν=22)
ΣΥΠ (ν=22)

Ε.

ΙΙΙ
ΣΤ.

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

α.

1

0
0,0

7
31,8

4
18,2

8
36,4

3
13,6

0
0,0

6
27,3

11
50,0

5
22,7

0
0,0

α.

1

1
4,5

15
68,2

3
13,6

0
0,0

3
13,6

15
34,1

4
18,2

3
13,6

1
4,5

0
0,0

β.

1

0
0,0

0
0,0

7
31,8

8
36,4

7
31,8

0
0,0

1
4,5

14
31,8

17
38,6

12
27,3

γ.

1

1
4,5

3
13,6

2
9,1

8
36,4

8
36,4

0
0,0

3
13,6

4
18,2

3
13,6

12
54,5
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4ΙΙΙΖ. Μεθοδολογία Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Αειφόρο
Ανάπτυξη. Συχνότητες και % σχετικές συχνότητες (κάτω) βαθμολογιών ανά κριτήριο
των ερευνητικών αντικειμένων ΙΙΙΖ που αφορούν στοιχεία Σχεδιασμού του
προγράμματος και την Ηθική Επιβράβευση των μαθητών-ΙΙΙΗ. Τα κριτήρια
αξιολόγησης των ΣΠΠΕ για την απάντηση του κάθε ερευνητικού ερωτήματος
αναφέρονται στον πίνακα 3.
Κλίμακα βαθμολογίας 0-4
ΕΠ (ν=22)
ΣΥΠ (ν=22)
0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

Ζ

γ.

1

0
0,0

4
18,2

6
27,3

6
27,3

6
27,3

0
0,0

11
50,0

5
22,7

3
13,6

3
13,6

Η.

α.

1

13
59,1

2
9,1

1
4,5

2
9,1

4
18,2

5
22,7

14
63,6

2
9,1

1
4,5

0
0,0

ΙΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΙVΑβ1. Συχνότητες και % σχετικές συχνότητες βαθμολογιών
(κάτω) στο κριτήριο ΙVΑβ1 που αναφέρεται στην καλλιέργεια της
Μεταγνώσης μέσω των ΣΠΠΕ.
Κλίμακα βαθμολογίας 0-4
0
1
2
3
4
2
3
7
5
ΕΠ (ν=22)
5
9,1
13,6
31,8
22,7
22,7
ΣΥΠ (ν=22)
1
18
3
0
0
4,6
81,8
13,6
0,0
0,0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Συχνότητες και % σχετικές συχνότητες βαθμολογιών (κάτω) του συνόλου των κριτηρίων ανά Ερευνητικό Ερώτημα.
Τα κριτήρια αξιολόγησης των ΣΠΠΕ για την απάντηση του κάθε ερευνητικού ερωτήματος αναφέρονται στον πίνακα 3.
Κλίμακα βαθμολογίας 0-4
ΕΠ (ν=22)
ΣΥΠ (ν=22)
0
1
2
3
4
0
1
2
3
0
1
6
7
8
0
2
1
10
Α
α
0,0
4,5
27,3
31,8
36,4
0,0
9,1
4,5
45,5
0
5
9
8
0
0
8
10
4
α
Ι
0,0
22,7
40,9
36,4
0,0
0,0
36,4
45,5
18,2
Β
0
0
9
12
1
0
2
8
10
β
0,0
0,0
40,9
54,5
4,5
0,0
9,1
36,4
45,5
0
6
4
9
3
0
4
10
2
Α
α
0,0
27,3
18,2
40,9
13,6
0,0
18,2
45,5
9,1
0
2
6
10
4
0
2
10
7
α
0,0
9,1
27,3
45,5
18,2
0,0
9,1
45,5
31,8
2
5
9
6
0
10
8
4
0
β
ΙΙ
Γ
9,1
22,7
40,9
27,3
0,0
45,5
36,4
18,2
0,0
4
3
8
4
3
0
3
6
7
δ
18,2
13,6
36,4
18,2
13,6
0,0
13,6
27,3
31,8
0
4
8
9
1
1
8
7
4
στ
0,0
18,2
36,4
40,9
4,5
4,5
36,4
31,8
18,2
ΙΙΙ
Γ
α
0
1
9
4
8
0
6
5
7
0,0
4,5
40,9
18,2
36,4
0,0
27,3
22,7
31,8

4
9
40,9
0
0,0
2
9,1
6
27,3
3
13,6
0
0,0
6
27,3
2
9,1
4
18,2

