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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Αυτή η έρευνα έγινε στα πλαίσια των σπουδών μου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

με τίτλο «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), στην περίοδο 2006-2008.  

Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η διαπίστωση του βαθμού συμβολής των προγραμμάτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούνται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του νομού 

Ηρακλείου στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε αυτά, σε ότι αφορά το 

σχεδιασμό τους. 

Η ΠΕ συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της παρεχόμενης γενικής παιδείας μαθητών και 

εκπαιδευτικών, στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και στην προστασία του 

περιβάλλοντος. Η υλοποίηση των προγραμμάτων της προσφέρει πολλαπλή εκπαίδευση σε 

ανήλικους και ενήλικες για τη βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη μας. Οι εκπαιδευτικοί 

χρειάζεται να την ενσωματώσουν στην εκπαιδευτική τους πραχτική με σκοπό την 

καλλιέργεια πολιτών που θα διαχειριστούν τους φυσικούς πόρους της Γης με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο.  

Ευχαριστίες αξίζουν στους καθηγητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Σπουδές στην Εκπαίδευση» του ΕΑΠ για την ευκαιρία που μου πρόσφεραν να μορφωθώ σε 

ειδικά θέματα της Εκπαίδευσης. 

Ειδικότερα ευχαριστώ την καθηγήτρια του ΕΑΠ Μέγα Γεωργία που επέβλεψε την εκπόνηση 

της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας για την πολύτιμη καθοδήγηση που μου παρείχε.  
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Γυμνασίων του νομού Ηρακλείου που εγκρίθηκαν για υλοποίηση από τη Διεύθυνση Β/θμιας 
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των των επιμέρους στόχων του ΣΠΠΕ.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5ΙΙΙ. Ερευνητικό Ερώτημα ΙΙΙ:  Περιγραφή του Περιεχομένου του προγράμματος-

Πίνακας Βαθμολογίας  σχολικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΠΕ) στα 

4 κριτήρια του ερευνητικού υποερωτήματος Α που αναφέρεται στο αν γίνεται επιλογή του 

περιεχομένου του ΣΠΠΕ και στα 4 κριτήρια του ερευνητικού υποερωτήματος Β που 

αναφέρονται στον αν γίνεται δόμηση του περιεχομένου του ΣΠΠΕ.  
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Μάθηση στα ΣΠΠΕ, στο 1 κριτήριο του ερευνητικού υποερωτήματος Β σχετικά με τη 

Διεπιστημονική/Διαθεματική προσέγγιση του θέματος και στα 2 κριτήρια του ερευνητικού 
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σε διάφορα επίπεδα.  

 

 

 

 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5IVΕ. Ερευνητικό Ερώτημα ΙV: Επιλογή Παιδαγωγικών, Διδακτικών Μεθόδων, 

Μεθόδων και Τεχνικών Αξιολόγησης και Εκπαιδευτικών Μέσων-Πίνακας Βαθμολογίας  

σχολικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΠΕ) στα 6 κριτήρια του 

ερευνητικού υποερωτήματος Ε που διερευνούν το αν τα ΣΠΠΕ εξασφαλίζουν την ενεργό 

συμμετοχή των εκπαιδευομένων.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5IVΣΤ. Ερευνητικό Ερώτημα ΙV: Επιλογή Παιδαγωγικών, Διδακτικών Μεθόδων, 

Μεθόδων και Τεχνικών Αξιολόγησης και Εκπαιδευτικών Μέσων-Πίνακας Βαθμολογίας  

σχολικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΠΕ) στα 4 κριτήρια του 

ερευνητικού υποερωτήματος ΣΤ που διερευνούν το αν δίνεται έμφαση στην ανάλυση 

τοπικών και επίκαιρων ζητημάτων ή/και ζητημάτων προσωπικού ενδιαφέροντος των 

ενδιαφερομένων.  

 

Πίνακας 5V. Ερευνητικό Ερώτημα V: Προσδιορισμός Προϋποθέσεων για την Υλοποίηση 

του Προγράμαμτος-Πίνακας Βαθμολογίας  σχολικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (ΣΠΠΕ) στο 2ο κριτήριο του ερευνητικού υποερωτήματος Δ που αναφέρεται 

στο αν εξασφαλίζεται η αναγκαία επιστημονική και διοικητική υποστήριξη για την ανάπτυξη 

του ΣΠΠΕ και στα 2 κριτήρια του ερευνητικού υποερωτήματος Ε που αναφέρονται στον αν 

απαριθμούνται οι πηγές γνώσεις που απαιτούνται στα ΣΠΠΕ.  
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Αποτελεσμάτων του Προγράμματος-Πίνακας Βαθμολογίας  σχολικών προγραμμάτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΠΕ) στα 2 κριτήρια του ερευνητικού υποερωτήματος Α 

που αναφέρεται στο αν υπάρχει πρόβλεψη ανατροφοδότησης των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος και στα 1 κριτήριο του ερευνητικού υποερωτήματος Γ που αναφέρεται στον 

αν κατονομάζονται οι τελικοί αποδέκτες των αποτελεσμάτων του προγράμματος.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Τιμές (p-value) των υποερωτημάτων των ερευνητικών ερωτημάτων στα οποία 

έγινε μη παραμετρικό τεστ Wilcoxon W. & Mann-Whitney U 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Συγκεντρωτικός Πίνακας Ερωτημάτων και των αντίστοιχων Κριτηρίων τους τα 

οποία παρουσίασαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές  

 

Πίνακας 8. Εργαλείο Ανάλυσης Περιεχομένου: Πίνακας Κριτηρίων  Σχεδιασμού 

Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

ΑΑ: Αειφόρος Ανάπτυξη 

ΑΕΙ: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  

ΕΑΑ: Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

ΕΕ: Εκπαίδευση Ενηλίκων 

ΕΠ: Έκθεση Πεπραγμένων 

ΚΠΕ: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

ΠΕ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

ΠΕΕ: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

ΠΕΕΚΠΕ: Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

ΠΙ: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

ΠΟ: Περιβαλλοντική Ομάδα (μαθητική) 

ΣΠΠΕ (sppe): Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

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 Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

ΥΠΕΠΘ: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

SPSS: Statistical  Package  for  Social  Science   

UNESC: United Nations Economic and Social Council 

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα υλοποιείται προαιρετικά, κυρίως μέσα από τα σχολικά προγράμματα, και στα Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε). Τα Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (ΣΠΠΕ) είναι επιμορφωτικά προγράμματα, ετήσιας διάρκειας, που 

σχεδιάζονται και υλοποιούνται μέσα στις σχολικές μονάδες, από κοινού από μαθητές και 

εκπαιδευτικούς, ικανοποιώντας τις ανάγκες τους για μόρφωση, επικοινωνία και κοινωνική 

συμμετοχή. 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 αιθουσών διδασκαλίας και 

πέραν του σχολικού ωρολογίου προγράμματος.  

 

Τα τελευταία χρόνια έχει διευρυνθεί στη χώρα μας το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για την 

υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ τα οποία ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται συχνά, πέραν από 

την εκπαιδευτική κοινότητα, και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Επιπλέον η ανάγκη  αλλαγής 

του ρόλου του σχολείου στη σύγχρονη κοινωνία, η αλλαγή του τρόπου μάθησης και 

προσφοράς της νέας γνώσης (βιωματική μάθηση, μάθηση με κατάλληλη αξιοποίηση της 

εμπειρίας) σε συνδυασμό με την  κοινωνική απαίτηση για εσωτερική μεταρρύθμιση του 

σχολείου και άνοιγμά του στην τοπική κοινωνία, δημιούργησαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις 

για την προώθηση της ΠΕ στα σχολεία. Για να ανταποκριθούν με επιτυχία οι εκπαιδευτικοί 

στις ανάγκες του διδακτικού αντικειμένου της ΠΕ έχουν ανάγκη να λαμβάνουν εξειδικευμένη 

γνώση με θεωρητική κατάρτιση και πραχτική εξάσκηση σε ειδικά σχεδιασμένα 

Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΠΕΕ).  

Τα ΣΠΠΕ συμβάλλουν στην ενδοσχολική επιμόρφωση και αυτομόρφωση των εκπαιδευτικών 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ότι αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

γενικότερα στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, σύμφωνα με πορίσματα ερευνών που 

αποκάλυψε η βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η παρούσα έρευνα διερεύνησε το κατά πόσο ο 

σχεδιασμός που ακολουθείται στα ΣΠΠΕ ικανοποιεί τις βασικές αρχές σχεδιασμού ενός ΠΕΕ 

και διαπίστωσε ότι αυτά συμβάλλουν σε ικανοποιητικό βαθμό στην επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών που τα υλοποιούν, συνιστούν δηλαδή ΠΕΕ για εκπαιδευτικούς. 

Στο πεδίο υλοποίησης καινοτόμων διαθεματικών προγραμμάτων, όπως είναι τα προγράμματα 

ΠΕ και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕ), τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται μεγάλη 

προσπάθεια για τη δημιουργία κριτηρίων-δεικτών ποιότητας. Τα κριτήρια συνάφειας των 

ΣΠΠΕ με τα ΠΕΕ που καταρτίστηκαν για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, επειδή 

αποτελούν ποσοτικοποιημένη έκφραση των σημείων επαφής της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και 

της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ίσως φανούν χρήσιμα σε πολλούς μελλοντικούς 



ερευνητές στην αξιολόγηση προγραμμάτων ΠΕ για ενήλικες και στη λήψη αποφάσεων που 

στοχεύουν στη βελτίωση της ΠΕ ενηλίκων. Μπορούν να λειτουργήσουν ως δείκτες ποιότητας 

για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των ΣΠΠΕ στους (ενήλικες) εκπαιδευτικούς 

που συμμετέχουν σ’ αυτά. 

 

Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να καταγράψει τις αναλογίες στο σχεδιασμό των ΣΠΠΕ στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τον σχεδιασμό των ΠΕΕ, για να δείξει το κατά πόσο αυτά, 

ταυτόχρονα και έμμεσα με την εκπαίδευση των μαθητών για τους οποίους προορίζονται, 

εκπαιδεύουν και τους εκπαιδευτικούς των Παιδαγωγικών Ομάδων που τα συντονίζουν. 

Διερευνήθηκε κατά πόσο, με ποιους τρόπους και με ποια αιτιολόγηση, οι εκπαιδευτικοί 

σχεδιάζουν τα ΣΠΠΕ με βάση τις αρχές της ΕΕ. Μελετήθηκε το κατά πόσο προβαίνουν 

αρχικά στη μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης και εκτίμησης σημαντικών δεδομένων, 

καθορίζουν τον εκπαιδευτικό σκοπό και τους επιμέρους στόχους του κάθε  ΣΠΠΕ, κάνουν 

προγραμματισμό των εργασιών του κάθε ΣΠΠΕ, επιλέγουν παιδαγωγικές, διδακτικές 

μεθόδους και εκπαιδευτικά μέσα, προσδιορίζουν τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του 

προγράμματος και προβλέπουν το μηχανισμό διάδοσης των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος. 

 

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 93 αξιολογικών 

κριτηρίων-δεικτών με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση (Εργαλείο Ανάλυσης 

Περιεχομένου). Το Εργαλείο Ανάλυσης Περιεχομένου έχει καταρτιστεί με βάση τις αρχές 

σχεδιασμού των ΠΕΕ και των ΣΠΠΕ. Τα κριτήρια αυτά παρέχουν τη δυνατότητα ελέγχου της 

συνάφειας των ΣΠΠΕ με τα ΠΕΕ σε ότι αφορά το σχεδιασμό τους, με σκοπό την εξασφάλιση 

της αποτελεσματικότητας της ΠΕ που τα ΣΠΠΕ παρέχουν στους εκπαιδευτικούς. 

Λειτουργούν ως «δείκτες ποιότητας» (Φραγκούλης Ι. (2006) για τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικότητας των ΣΠΠΕ σε ενηλίκους, στους εκπαιδευτικούς δηλαδή που τα 

υλοποιούν.  



Το περιεχόμενο των εντύπων και των ηλεκτρονικών στοιχείων εξετάστηκε με ένα δομημένο 

τρόπο, κατά τον οποίο αναζητήθηκαν συγκεκριμένες κατηγορίες πληροφοριών, κάνοντας 

ανάλυση του περιεχομένου τους και πιο ειδικά, ανάλυση λόγου για την ικανοποίηση των 

κριτηρίων Ανάλυσης Περιεχομένου που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική επισκόπηση. Η 

Στατιστική Ανάλυση των ποσοτικοποιημένων δεδομένων που προέκυψαν από τα μη 

δομημένα στοιχεία των δύο τύπων ΣΥΠ χωριστά και των ΕΠ έγινε με τη χρήση του 

εξειδικευμένου λογισμικού.  

 

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 ΕΕ όπως 

αυτά εξειδικεύονται στους Εκπαιδευτικούς. Προσεγγίζεται η ΠΕ στα σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρίως από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών που την υλοποιούν. 

Αναπτύσσονται τα στάδια σχεδιασμού των ΠΕΕ και των ΣΠΠΕ, αφού η παρούσα έρευνα 

ασχολείται με τις αναλογίες τους και τη συμβολή τους στην επιμόρφωση και επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

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   

Ι. στη Μελέτη της Υπάρχουσας Κατάστασης και Εκτίμηση Σημαντικών Δεδομένων για το 

σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 

ΙΙ. στον Προσδιορισμό του Εκπαιδευτικού Σκοπού και Στόχων του εκπαιδευτικού 

προγράμματος  

ΙΙΙ. στην Περιγραφή του Περιεχομένου του προγράμματος 

IV. στην Επιλογή των Παιδαγωγικών και Διδακτικών Μεθόδων και Τεχνικών  

V. στον Προσδιορισμό των Προϋποθέσεων για την Υλοποίηση του προγράμματος 

VI. στην Πρόβλεψη Μηχανισμού Διάδοσης των Αποτελεσμάτων του προγράμματος  

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 επιμορφωτική δράση που 

μπορούν να ασκήσουν τα ΣΠΠΕ στους εκπαιδευτικούς που τα υλοποιούν.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΕΡΟΣ Α 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

 

1.1. Αποσαφήνιση Εννοιών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Ο όρος εκπαίδευση είναι ευρύτατος και περιλαμβάνει διάφορες παραμέτρους όπως η παροχή 

γνώσεων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η μετάδοση ηθικών αξιών, η εξασφάλιση της πνευματικής 

και σωματικής ανάπτυξης των εκπαιδευομένων, η κοινωνικοποίηση, η παραγωγή 

κατάλληλου δυναμικού για τις ανάγκες της κοινωνίας (Κουτούζης Μ., 1999). Σύμφωνα με το 

νόμο 1566/85, Κεφ Α, άρθρο 1, «σκοπός της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και 

ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν 

τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά». 

Το 1990 στην παγκόσμια διάσκεψη στην Ταϋλάνδη με θέμα την Εκπαίδευση για Όλους  

ορίστηκε ως βασική (θεμελιώδης) μόρφωση αυτή που θα έχει το βασικό περιεχόμενο 

εκμάθησης γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων που απαιτείται από κάθε άνθρωπο για 

να είναι σε θέση να επιζήσει, να αναπτύξει τις ικανότητές του, να ζήσει και να 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 (UNESC, 

2004).  

Δια Βίου Μάθηση θεωρείται «οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της 

ζωής του ανθρώπου, με σκοπό τη βελτίωση της γνώσης, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του σε 

προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο…Όλοι οι πολίτες πρέπει να αποκτήσουν 

γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και να εκσυγχρονίζουν διαρκώς εκείνες που κατέχουν, μέσω 

της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης» (ΕΕ, 2006). Οι εκπαιδευτικοί είναι ομάδα του 

πληθυσμού που απαιτεί συνεχή βελτίωση των γνώσεων και της μεθοδολογίας που 

χρησιμοποιεί. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης και 

της κατάρτισης αποτελεί μια ουσιαστική συμβολή στην ευημερία και την κοινωνική συνοχή 

στην Ευρώπη. «Όλοι οι πολίτες πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και 

να εκσυγχρονίζουν διαρκώς εκείνες που κατέχουν, μέσω της δια βίου εκπαίδευσης και 

κατάρτισης» (ΕΕ, 2006). 

Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων απαιτούνται ιδιαίτερα προσόντα στους Εκπαιδευτές. Στη χώρα 

μας, «το επάγγελμα του Εκπαιδευτικού αλλά και του Εκπαιδευτή Ενηλίκων, σε γενικές γραμμές, 

δε διδάσκεται αλλά ασκείται εμπειρικά. Η διδακτική εμπειρία που αποκτά ο μέσος εκπαιδευτής, 

στο πεδίο της εκπαίδευσης στη χώρα μας, δεν υπάγεται σε κατάλληλες προδιαγραφές. Αυτό έχει 



και αρνητικές επιπτώσεις στο έργο του. Άθελά του αναπαράγει τις διδακτικές εμπειρίες που 

απεκόμισε από το εκπαιδευτικό σύστημα που πέρασε, οι οποίες συνήθως αντανακλούν την 

παραδοσιακή, δασκαλοκεντρική αντίληψη» (Κόκκος Α., 2008). Ο εκπαιδευτής βελτιώνεται 

και ο ίδιος μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιεί, «ενηλικιώνεται» και αυτός. 

Αποκτά αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, συγκεκριμενοποιεί όλο και περισσότερο τα κριτήρια 

των επιλογών του, εξασκείται στην αντίληψη των βαθύτερων διαστάσεων των γεγονότων και 

των φαινομένων. Η επαγγελματική βελτίωση των εκπαιδευτικών συνδέεται άμεσα με τη 

συνεχή αναβάθμιση των εκπαιδευτικών τους δεξιοτήτων και με την ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς τους. 

 

Η θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης αποτελεί βασικό πόλο αναφοράς της συζήτησης 

για την ΕΕ, με κύριους εκφραστές της τους Mezirow και Brookfield. Αναφέρεται στους 

μετασχηματισμούς που συμβαίνουν στα πλαίσια αναφοράς, μέσα στη σφαίρα συνειδητότητας 

κάποιου, μέσω κριτικού στοχασμού και παραδοχών. Περιγράφει τη διεργασία με την οποία 

επικυρώνουμε αυτό που οι άλλοι εννοούν όταν επικοινωνούν μαζί μας και αξιολογούμε τις 

διάφορες εναλλακτικές πεποιθήσεις (Mezirow J., 1998). Η θεωρία της Μεταχηματίζουσας 

Μάθησης επιδιώκει να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο δομείται η ενήλικη μάθηση και να 

προσδιορίσει τις διεργασίες σύμφωνα με τις οποίες μπορούν να μετασχηματίζονται τα 

πλαίσια αναφοράς με βάση τα οποία αντιλαμβανόμαστε και ερμηνεύουμε τις εμπειρίες μας 

(Mezirow, 1991 στο Κόκκος Α., 2008). Σύμφωνα με τον Παπάνη Α (2008),  μέσω της 

μετασχηματίζουσας μάθησης γινόμαστε κριτικά ενήμεροι του πως και του γιατί έχουν φτάσει 

οι παραδοχές μας να περιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε, κατανοούμε και 

αισθανόμαστε τον κόσμο. Ο Mezirow υποστηρίζει πως, στο βαθμό που οι περιστάσεις το 

επιτρέπουν, μεταβαίνουμε με φυσικό τρόπο προς πλαίσια αναφοράς, προκειμένου να 

κατανοήσουμε καλύτερα τις εμπειρίες μας. Οι King και Kitchener (1994) στο (Mezirow 

J.,1998) ορίζουν ως «επιστημολογική γνώση» τη διεργασία κατά την οποία ένα άτομο 

ενεργοποιείται για να ελέγξει, να παρακολουθήσει, την επιστημολογική φύση των 

προβλημάτων και την αληθινή αξία των εναλλακτικών λύσεων. 

Ο Alan Rogers, σύμφωνα με τον Κόκκο Α. (2008) ασχολήθηκε συστηματικά με τη διαφορά 

του τρόπου μάθησης ενηλίκων και ανηλίκων. Η προσοχή του επικεντρώνεται όχι τόσο στις 

νοητικές διαστάσεις της μαθησιακής διεργασίας όσο στις σχέσεις διδάσκοντος – 

διδασκομένων, γιατί θεωρεί ότι σε αυτό το σημείο βρίσκεται η σημαντική διαφορά. 

Χαρακτηριστικά, υποστηρίζει ότι τα παιδιά εμπλέκονται στην εκπαίδευση με επίγνωση ότι 

είναι ακόμα ατελή υποκείμενα, κατά συνέπεια βιώνουν την ιεραρχική σχέση εξάρτησής τους 

από τον διδάσκοντα ως μη αντιβαίνουσα στην ταυτότητα του εαυτού τους. Όμως, για τους 

ενήλικους η αποδοχή του ρόλου του ατελούς υποκειμένου και η συνακόλουθη εξάρτηση από 

τον διδάσκοντα, ακόμα και αν γίνεται με τη συγκατάθεσή τους, βιώνεται ως αντιφατική προς 



την ταυτότητά τους, που, για πολλούς, είναι ταυτόσημη με την αυτονομία, την υπευθυνότητα 

και την ωριμότητα. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων δημιουργούν προστατευμένα μαθησιακά 

περιβάλλοντα μέσα στα οποία ενισχύονται οι συνθήκες κοινωνικής δημοκρατίας που 

χρειάζονται για τη μετασχηματίζουσα μάθηση. Αυτή η διεργασία εμπεριέχει την 

εξουδετέρωση των σχέσεων εξουσίας που είναι ενσωματωμένες στη δομή της επικοινωνίας, 

περιλαμβανομένων εκείνων που παραδοσιακά διαμορφώνονται μεταξύ εκπαιδευτών και 

εκπαιδευομένων (Mezirow J., 2007). Αυτή την εξουδετέρωση της σχέσης εξουσίας 

εκπαιδευτικού και μαθητευόμενου προωθούν τα ΣΠΠΕ και βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να 

αποδεχτούν ευκολότερα και ανετότερα το ρόλο του εκπαιδευόμενου μέσα σε ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαζί με τους μαθητές τους.  

 

1.2. Σχεδιασμός των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΠΕΕ) 

Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος ενηλίκων στηρίζεται σε ορισμένες βασικές 

αρχές και παραδοχές που αφορούν τους ενήλικες εκπαιδευόμενους. Αυτές είναι η ενεργητική 

συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην πορεία της μάθησης, της αξιοποίησης των υπαρχουσών 

εμπειριών τους πάνω στις οποίες θα οικοδομήσουν τη νέα γνώση, η ποικιλία των παγιωμένων 

τρόπων με τους οποίους ο καθένας μαθαίνει, οι διαμορφωμένες ήδη προσωπικότητες καθώς 

και οι ανάγκες εξέλιξης και μετασχηματισμού καθενός ανάλογα με την κοινωνική, 

επαγγελματική και προσωπική του κατάσταση (Καψάλης Αχιλ. & Παπασταμάτης Αδαμ., 

2000). Οι βασικές αρχές που πρέπει να ικανοποιεί ένα ΠΕΕ είναι η ενεργητική συμμετοχή 

των εκπαιδευομένων, η υποκίνηση του ενδιαφέροντός τους, ο συσχετισμός της ύλης που 

διδάσκεται με τις προϋπάρχουσες γνώσεις και τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων. Τα ΠΕΕ 

δομούνται σε τρία επίπεδα, στο γνωστικό με τη θεωρητική κατάρτιση των υποκειμένων, στο 

επίπεδο της ανάπτυξης των δεξιοτήτων με την πρακτική άσκηση και στο επίπεδο της αλλαγής 

στάσεων, αξιών, νοοτροπιών με το συνδυασμό διαφόρων μεθόδων και πρακτικών (Καψάλης 

Αχιλ. & Παπασταμάτης Αδαμ.,2000).  

Ο προσδιορισμός, η καταγραφή και η ανάλυση των επιμορφωτικών αναγκών των υποψήφιων 

για επιμόρφωση μαζί με τη διερεύνηση και ανάλυση των παραγόντων που συμβάλλουν στη 

δημιουργία και διατήρηση των αναγκών αυτών, αποτελούν αρχικό και μάλιστα βασικό 

στάδιο στο σχεδιασμό του προγράμματος διότι καθορίζει όλες τις επιμέρους ενότητές του, 

όπως το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία, τους πόρους που απαιτούνται και διατίθενται, την 

αξιολόγησή του. Τους κύριους άξονες σχεδιασμού ενός ΠΕΕ αποτελούν ο προσδιορισμός της 

ομάδας στόχου, οι μέθοδοι και τεχνικές που θα ακολουθηθούν, ο σκοπός και οι στόχοι του 

προγράμματος, η υποδομή του προγράμματος (δαπάνες, ειδικά επιμορφωμένο προσωπικό, 

εποπτικό υλικό, οι χώροι), ο προγραμματισμός και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του 

προγράμματος, η ανάπτυξη μηχανισμών διαχείρισης, διοίκησης και συντονισμού, η 

αξιολόγηση του προγράμματος (Βεργίδης Δ.,1999). 



1.2.1. Στάδια σχεδιασμού ενός Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΠΕΕ) 

Τα στάδια σχεδιασμού ενός ΠΕΕ, τα οποία περιγράφονται παρακάτω, στηρίζονται σε 

σχετικές απόψεις των Βεργίδη Δ. (1999), Καψάλη Αχιλ. & Παπασταμάτη Αδαμ. (2000). 

 

Α. Μελέτη της Υπάρχουσας Κατάστασης και Εκτίμησης Σημαντικών Δεδομένων για το 

Σχεδιασμό ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ενηλίκων 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων σχεδιάζονται με σκοπό την αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων προβλημάτων στο πλαίσιο ευρύτερων πολιτικών. Περιλαμβάνουν τη συλλογή 

στοιχείων για την υπάρχουσα κατάσταση με εστίαση σε συγκεκριμένα θέματα. 

1. Εκπαιδευτικές πολιτικές 

Γνώση των ευρύτερων πολιτικών που εφαρμόζονται ή πρόκειται να εφαρμοστούν από τις 

αρμόδιες εθνικές και υπερεθνικές αρχές. Εντοπισμός προβλημάτων που αντιμετωπίζονται ή 

αναμένεται να προκύψουν στη διάρκεια εφαρμογής των πολιτικών αυτών. Το θεσμικό 

πλαίσιο, οι στρατηγικές και οι προτεραιότητες των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων, η 

λειτουργία των φορέων στους οποίους ανήκει ο πληθυσμός-στόχος. 

2. Συνιστώσες Υπάρχουσας Κατάστασης 

Οι Συνιστώσες της υπάρχουσας κατάστασης, στο πλαίσιο της οποίας αναπτύσσονται οι 

πολιτικές και οι στρατηγικές εκπαίδευσης ενηλίκων και σχεδιάζονται τα αντίστοιχα 

προγράμματα είναι οι δημογραφικές εξελίξεις-κατά φύλο και κατά ηλικία, η οικονομική 

κατάσταση (απασχόληση, ανεργία, φτώχεια, οικονομική υποδομή, αναπτυξιακά 

προγράμματα, αναμενόμενες οικονομικές εξελίξεις), η κοινωνική κατάσταση (κοινωνικές 

υπηρεσίες, κοινωνικές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, ειδικές κοινωνικές ομάδες και 

κοινωνικός αποκλεισμός, κοινωνικές πολιτικές), οι πολιτικές εξελίξεις και παρεμβάσεις, η 

εκπαίδευση (επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολουμένων και ανέργων, δίκτυο τυπικής και μη 

τυπικής εκπαίδευσης, θεσμικό πλαίσιο για την εκπαίδευση ενηλίκων εκπαιδευτική υποδομή, 

εκπαιδευτές). 

3. Προσδιορισμός του Πληθυσμού Στόχου  

Τα προσωπικά χαρακτηριστικά των ενηλίκων που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα 

εκπαίδευσης είναι οι στόχοι, οι προσδοκίες, τα ενδιαφέροντα, τα κίνητρα, οι στάσεις, οι 

εμπειρίες, τα βιώματα και οι προσωπικές ανάγκες. Σχετίζονται με κοινωνικοικονομικά, 

πολιτισμικά δεδομένα, ατομικές και συλλογικές εκπαιδευτικές ανάγκες του πληθυσμού 

στόχου (σύμφωνα με την πυραμίδα του Maslow κοινωνικές ανάγκες, ανάγκες αυτοεκτίμησης, 

γνωστικές, αισθητικές και ανάγκες αυτοπραγμάτωσης). Κωδικοποιούνται κατηγορίες 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν συνήθως οι ενήλικες (κοινωνικού και πολιτικού 

αποκλεισμού: άγνοια και δυσπιστία στην πολιτική, έλλειψη συμμετοχής, δυσκολία 

πρόσβασης στην πληροφόρηση, περιπλοκότητα της κοινωνίας και γραφειοκρατία, κοινωνική 

ανισότητα, συνθηκών ζωής: καταναλωτισμός, μετακινήσεις, ανάπτυξης προσωπικότητας και 



προσωπικών σχέσεων: προσωπικής ταυτότητας, οργάνωσης χρόνου, διαπροσωπικών 

σχέσεων, προβλήματα στην εργασία και στην τεχνολογία: αυξανόμενη υπερειδίκευση, 

έλλειψη πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες, ανεπαρκής επαγγελματική κατάρτιση, αλλαγές στην 

οργάνωση εργασίας. 

4. Διερεύνηση Διαθέσιμων Υλικών και Ανθρώπινων Πόρων για την υλοποίηση του 

προγράμματος 

Χρηματοδότηση, υλικοτεχνική υποδομή (τεχνολογική υποδομή, προγράμματα τεχνολογικού 

εκσυγχρονισμού κλπ), στελεχιακό δυναμικό. 

 

Β. Προσδιορισμός Εκπαιδευτικού Σκοπού και Ειδικότερων Στόχων του Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος 

Ο γενικός επιμορφωτικός σκοπός ενός ΠΕΕ απορρέει από την ανάλυση των αναγκών της 

ομάδας αναφοράς και των ενδιαφερομένων φορέων. Προσδιορίζει επίσης τη σημασία του 

προγράμματος και οριοθετεί την εμβέλειά του. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων 

στοχεύουν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και στην ανάπτυξη στάσεων και 

συμπεριφορών. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι καθορίζονται με βάση τις γνώσεις που πρέπει να 

αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι, τις δραστηριότητες που πρέπει να αναπτύξουν, τις συνθήκες 

μέσα στις οποίες θα επιτελούνται οι δραστηριότητες αυτές, τις στάσεις και τις συμπεριφορές 

που διευκολύνουν τις δραστηριότητες αυτές, τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα 

αξιολογηθεί η επίτευξη του σκοπού του προγράμματος.  

 

Γ. Περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος  

Ένα ΠΕΕ δομείται σε τρία επίπεδα: γνώσεις για τη θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση 

για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων οι οποίες απαιτούνται 

για την επιτέλεση των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων και ανάπτυξη θετικών στάσεων και 

συμπεριφορών. 

 

Δ. Προγραμματισμός 

Επιλογή και Δόμηση Περιεχομένου αναφέρονται στη χρονική διαδοχή και στο ρυθμό του 

προγράμματος, στη διάρκεια, στην κατανομή ύλης σε ενότητες, στη διάρκεια θεωρητικής 

κατάρτισης και πραχτικής άσκησης. 

 

Ε. Επιλογή Παιδαγωγικών, Διδακτικών Μεθόδων και Εκπαιδευτικών Μέσων 

Βασικές στρατηγικές που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων αποτελούν η 

υποστηριζόμενη από τον υπολογιστή μάθηση, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η 

ομαδοσυνεργατική μάθηση, η βιωματική μάθηση, κλπ. Οι κυριότερες επιμορφωτικές 



πρακτικές είναι η διάλεξη, η συζήτηση, το σεμινάριο, οι ομάδες εργασίας, η οργάνωση και 

υλοποίηση σχεδίων δράσης (Projects). 

 

ΣΤ. Προσδιορισμός Προϋποθέσεων για την Υλοποίηση του Προγράμματος 

Περιλαμβάνονται προϋπολογισμός, χώροι, εξοπλισμός, απαιτούμενη χρονική διάρκεια, 

διοικητική υποστήριξη, πηγές γνώσης κά. Αξιοποιούνται κατάλληλοι εκπαιδευτές, οι 

αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, εξειδικευμένη βιβλιογραφία 

από το διαδίκτυο, περιοδικά, βιβλία, αρχεία, συνεντεύξεις) και ειδικοί επιστήμονες.. 

Ουσιαστικά, γίνεται διαπραγμάτευση των εκπαιδευτικών αναγκών και της διαθεσιμότητας 

των εκπαιδευομένων. 

 

Ζ. Πρόβλεψη Μεθόδων και Τεχνικών Αξιολόγησης 

Ο σχεδιασμός της αξιολόγησης αφορά τη συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης πρότασης 

σχετικά με  

1. τις ανάγκες αξιολόγησης 

του σκοπού και των στόχων του προγράμματος και του πλαισίου υλοποίησής του, των 

αναγκών του φορέα υλοποίησης (χαρακτηριστικών, προσδοκιών, αναγκών συμμετεχόντων), 

των απαιτήσεων των φορέων ανάθεσης και χρηματοδότησης, τον προσδιορισμό των 

αποδεκτών αξιολόγησης (φορείς, οργανισμοί, φυσικά πρόσωπα). 

2. τους στόχους της αξιολόγησης  

Οι στόχοι της αξιολόγησης δεν ταυτίζονται σε όλες τις περιπτώσεις με τους στόχους του 

προγράμματος.  

3. τον τύπο και το μοντέλο που επιλέγονται  

Αξιολόγηση με βάση τους στόχους του προγράμματος για τη διαπίστωση του βαθμού 

επίτευξής τους ή ανεξάρτητη των στόχων του προγράμματος. Το μοντέλο που 

χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια από πολλούς οργανισμούς, ως κατάλληλο για 

αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι το CIPP. 

4. το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό για αξιολόγηση του προγράμματος.  

Αφορά στη διαθεσιμότητα του προσωπικού να εμπλακεί στην αξιολόγηση, στην εναρμόνιση 

του χρονοδιαγράμματος της αξιολόγησης με τις προθεσμίες ολοκλήρωσης του προγράμματος, 

στην ορθολογική κατανομή του προϋπολογισμού της αξιολόγησης στις επιμέρους ενέργειες. 

 

1.2.2. Μεθοδολογίες των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

Από τις Παιδαγωγικές Επιστήμες, έχουν αναπτυχθεί αρκετές θεωρίες σε ότι αφορά στον 

τρόπο μάθησης των ενηλίκων. Στις σύγχρονες τάσεις στη Διδακτική επικρατεί το ενεργητικό 

μοντέλο μάθησης, όπου οι εκπαιδευόμενοι επεξεργάζονται το υλικό και προσπαθούν να το 

ερμηνεύσουν μέσα από τις εμπειρίες τους.  



Ο εκπαιδευτής ως καθοδηγητής θέτει στους εκπαιδευόμενους ένα στόχο, τους κατευθύνει, 

αξιολογεί συνεχώς την πρόοδό τους κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. 

Καθοδηγεί την ομάδα με την έννοια του συντονισμού των διαδικασιών, ώστε να 

επιτυγχάνεται ο στόχος (Rogers Α., 1998). Ο εκπαιδευτής φροντίζει να ενθαρρύνει την 

προσπάθεια μάθησης, να ανεβάζει το ηθικό των εκπαιδευόμενων με την ενίσχυση, την 

παροχή κινήτρων και την ανατροφοδότηση (Κόκκος και Λιοναράκης , 1999). Καθοριστική 

σημασία στην επιλογή των μεθόδων ΕΕ, αλλά και των ανηλίκων, παίζουν τα γενικά 

χαρακτηριστικά που συγκροτούν το βαθμό ενηλικιότητάς τους. Η ωριμότητα, η αίσθηση 

προοπτικής και ο αυτοκαθορισμός τους, με συνεπακόλουθα τα δικαιώματα και τις ευθύνες 

που τα άτομα έχουν, λαμβάνονται υπόψη από τους εκπαιδευτές για να προσδιορίσουν και να 

επιλέξουν τη στρατηγική μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν στο ΠΕΕ (Κόκκος Α, 1999). 

Επειδή κάθε εκπαιδευτική τεχνική έχει τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματά της, 

είναι αναγκαίο ο κάθε εκπαιδευτής να επιλέγει κάθε φορά την κατάλληλη, ώστε ευκολότερα, 

γρηγορότερα και αποδοτικότερα να μπορεί να επιτύχει το διδακτικό του στόχο. Σε κάθε 

πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων συνήθως χρησιμοποιούνται πολλές τεχνικές.  

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι μια ερευνητική διαδικασία συλλογής, 

επεξεργασίας, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων στις θεματικές περιοχές του 

προγράμματος. Γίνεται συστηματικά όπως και η έρευνα. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση 

προσιδιάζει περισσότερο προς την εφαρμοσμένη παρά προς τη θεωρητική έρευνα. Η σωστή 

επιλογή της μεθόδου και των τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση συνιστούν 

καθοριστικό παράγοντα για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της. Στο βιβλίο του 

Δημητρόπουλου Ε. (1999) για την Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης και του Εκπαιδευτικού 

Έργου γίνεται μια παρουσίαση-περιγραφή των κυριοτέρων μεθόδων που χρησιμοποιούνται 

στην αξιολόγηση της εκπαίδευσης. Αυτές μπορεί να είναι  η συναλλαγή, η συνεργασία, η 

επικοινωνία, η σύγκριση, η συσχέτιση, η μεταπαρακολούθηση, οι πειραματικές μέθοδοι, οι 

οικονομολογικές μέθοδοι, η επισκόπηση, οι ψυχολογικές μέθοδοι, η μελέτη περίπτωσης, η 

ανάλυση περιεχομένου, έργων και δυνατοτήτων κλπ, η τήρηση και μελέτη αρχείων, η 

ελεύθερη κρίση, οι μέθοδοι διαπίστωσης και απόδοσης, η αυτοανάλυση και αλληλοανάλυση, 

οι μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων, άλλες μέθοδοι αλλά και συνδυασμοί 

μεθόδων. «Σε μια καλοσχεδιασμένη εκπαιδευτική προσπάθεια, η αξιολόγηση είναι μέρος 

εγγενές της προσπάθειας αυτής, είναι δομικό και λειτουργικό στοιχείο της. Χωρίς αυτήν είναι 

αδύνατο να εξασφαλιστεί η μόνιμη λειτουργία της αυτοδιόρθωσης μέσω της ανατροφοδότησης» 

(Δημητρόπουλος Ε.,1999). 

Με όρο τον όρο αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών εννοείται η 

συνεχής διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας της παρεχομένης εκπαίδευσης και του βαθμού 

υλοποίησης των σκοπών και των στόχων της (νόμος 2525/1997, άρθρο 8, παρ1). Η έμμεση 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μέσα από ένα πρόγραμμα ΠΕ, στοχεύει στην ενίσχυση της 



αυτογνωσίας τους ως προς την επιστημονική τους συγκρότηση, την παιδαγωγική τους 

κατάρτιση και τη διδακτική τους ευστοχία, στο σχηματισμό θεμελιωμένης εικόνας για την 

απόδοση στο έργο τους, στη βελτίωση της προσφοράς τους στους μαθητές μετά την 

αξιοποίηση των συμπερασμάτων της αξιολόγησης, στην επισήμανση τυχόν αδυναμιών τους 

στην ψυχολογική στήριξη των μαθητών αλλά και στην επιστημονική καθοδήγηση που τους 

παρέχουν, στην παροχή κινήτρων για να γίνουν καλύτεροι, στη διαπίστωση των αναγκών 

επιμόρφωσής τους αλλά και στον προσδιορισμό του περιεχομένου της επιμόρφωσης αυτής 

(εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ Γ2/4721/7-9-1998). Ανάλογα με την περίπτωση ΠΕΕ ή ΣΠΠΕ, 

επιλέγονται και χρησιμοποιούνται διάφορα είδη και προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης, όπως  προκαταρκτική (αρχική) αξιολόγηση η οποία διενεργείται πριν από την 

έναρξη κάποιου προγράμματος προκειμένου να γίνει εκτίμηση κάποιων μεταβλητών που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη του προγράμματος (Κουτούζης Μ., Χατζηευστρατίου Ι., 1999), 

Η διαμορφωτική αξιολόγηση (αξιολόγηση διαδικασίας) πραγματοποιείται κατά την εξέλιξη 

του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της εφαρμογής ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ή 

μαθήματος. Αποσκοπεί στην παρακολούθηση της προόδου των διαδικασιών σχεδιασμού, 

ανάπτυξης και εφαρμογής του προγράμματος, στην εξαγωγή πληροφοριών που θα 

συντελέσουν στη βελτίωση και ανατροφοδότησή του (Καραλής Θ., 1999). Συνολική ή 

αθροιστική ή τελική αξιολόγηση (αξιολόγηση αποτελέσματος ή προϊόντος) διεξάγεται μετά 

την ολοκλήρωση του προγράμματος για να προσδιορίσει τον βαθμό επιτυχίας των στόχων 

του. Με τη διαμορφωτική, διαρκή αξιολόγηση ανατροφοδοτείται η πορεία εξέλιξης των 

προγραμμάτων ενώ η τελική τους αξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν ολοκληρώνεται 

ποτέ, όσο διαρκεί η παρουσίασή τους σε συνέδρια και συζητήσεις, όπου παρουσιάζονται 

κάθε φορά τα πορίσματά τους (Καλαθάκη Μ. & Παπαστεφανάκη Α., 2006).  

 

1.3. Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών 

 

1.3.1 Επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να ανακαλύπτουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες 

και αναδομούν τη γνώση που λαμβάνουν κατά την ενεργή διαμόρφωση του μαθήματος. Ο 

καθένας τους αξιοποιεί και αναπτύσσει τον ιδιαίτερο προσωπικό τρόπο μάθησης μετά από 

καθοδήγηση ειδικά καταρτισμένου εκπαιδευτή. Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι έχουν 

σημαντικές διαφορές από τους ανηλίκους της τυπικής εκπαίδευσης. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί 

ως εκπαιδευόμενοι δε συγκροτούν μια ομοιογενή επαγγελματική ομάδα. Σύμφωνα με το 

Μαυρογιώργο Γ. (2005), με το σύνολο των διαφορών τους, συγκροτούν μια κοινωνική 

κατηγορία εργαζομένων με ειδική συμβολή και μεσολάβηση στην αναπαραγωγική 

λειτουργία της εκπαίδευσης, προσφέρουν το έργο τους σε ένα πλαίσιο σχετικής αυτονομίας 

καθώς είναι ενεργά υποκείμενα και οι επιλογές τους προκύπτουν από τις διευθετήσεις που 



κάνουν μπροστά στις αντιφάσεις, τις αντιθέσεις και τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν 

καθημερινά. Οι εκπαιδευτικοί κατά κανόνα εργάζονται μόνοι τους, λειτουργούν ως κλειστό 

κύκλωμα, ως σύστημα που δεν ανταλλάσσει αρκετή πληροφορία με το περιβάλλον (Βασιλού 

Β. & Χαραμής Π., 2005). Οι παραπάνω θεωρούν πως το θέμα δεν είναι απλώς τα ωρολόγια 

προγράμματα και η έλλειψη χρόνου που εμποδίζουν τους εκπαιδευτικούς να εργαστούν από 

κοινού, αν και συχνά οι συλλογικές προσπάθειες συνθλίβονται από την πίεση του χρόνου, της 

καθημερινής πραγματικότητας στην τάξη και από τη νοοτροπία που επικρατεί στο σχολείο. 

Παρά την τάση των εκπαιδευτικών να εργάζονται μόνοι τους, εκφράζεται συχνά η ανάγκη για 

ένα κοινό σύνολο σκοπών (Καλαθάκη Μ., 2005β). Σε ερευνητικό επίπεδο η δυνατότητα αυτή 

έχει επαληθευθεί. Η παρούσα έρευνα απέδειξε πως οι ατομικές ανησυχίες και αναζητήσεις 

μπορούν να διαμορφώσουν αποτελεσματικά συλλογικά προγράμματα εκπαίδευσης για τους 

μαθητές τους και τους ίδιους.  

Η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στηρίζεται κυρίως στους εκπαιδευτικούς, στους 

οποίους πρέπει να  εξασφαλιστούν τα εφόδια εκείνα που θα τους επιτρέψουν να επιτελέσουν 

το έργο τους αποτελεσματικά (ΕΠΕΑΚ, 2002; Σολομών Ι., 1998). Επειδή οι απαιτήσεις της 

κοινωνίας ως προς τις γνώσεις και τις δεξιότητες των μαθητών ή των σπουδαστών έχουν 

αυξηθεί, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις της τεχνολογίας και 

να προσαρμόζονται στις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να έχουν τα μέσα (εκπαιδευτικό υλικό, βιβλιοθήκες, εργαστήρια, κλπ.) και την 

διοικητική υποστήριξη που απαιτείται για να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους (Υφαντή 

Α., 2000). Οι εκπαιδευτές είναι αυτοί που καλούνται πρώτοι να ενσωματώσουν, ως 

επιτακτική ανάγκη, στη διδακτική τους πρακτική τις εξελίξεις στα επιστημονικά αντικείμενα 

που διδάσκουν, στη διδακτική μεθοδολογία που ακολουθούν και στην τεχνολογία που 

χρησιμοποιούν (Ζιώμας Δ. & Χρυσάκης Μ., 2002). Η ΠΕ είναι εκείνος ο χώρος της 

εκπαίδευσης, που την τελευταία εικοσαετία, δοκιμάστηκαν από τους εκπαιδευτικούς πολλές 

εκπαιδευτικές καινοτομίες και τεχνολογικές εξελίξεις, με αρκετές βέβαια δυσκολίες.  

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού 

συστήματος συνιστούν διαστάσεις της ασκούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής. Στην Ευρώπη, 

υπάρχουν πλέον, λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινές τάσεις και προοπτικές, οι οποίες 

μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής, συνδέονται με την προώθηση της 

ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι αναπόσπαστο τμήμα της 

επαγγελματικής και προσωπικής τους ανάπτυξης που έχει συνέπειες στην ποιότητα του 

παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, στην κοινωνική τους υπόσταση και γενικότερα στην 

κοινωνία (Σολομών Ι., 2000). Σύμφωνα με τον Τσετσίλα Ι. (2006), ο επαγγελματισμός των 

εκπαιδευτικών απαιτεί συνεχή ανανέωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που κατέχουν ήδη οι 

εκπαιδευτικοί, καθώς και απόκτηση νέων, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που 



περιβάλλουν το έργο τους, και κυρίως στις ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών τους.  Ως 

μέσο για την ενίσχυση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών και κατ΄ επέκταση της 

αναγνώρισης της εργασίας τους, προτείνεται η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

(Ξωχέλλης Π. & Παπαναούμ Ζ., 2000),  δεδομένου ότι το εκπαιδευτικό έργο αποτελεί μία 

δυναμική διαδικασία, μέσα στην οποία, ο εκπαιδευτικός αλλάζει και εξελίσσεται ως άτομο σε 

ένα ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τις 

αρχές για τη δια βίου μάθησης της συνόδου της Λισσαβόνας (ΕΕ, 2006), το επάγγελμα των 

εκπαιδευτικών θα υποστεί στα επόμενα χρόνια, ριζικές αλλαγές. Οι εκπαιδευτικοί θα γίνονται 

οδηγοί, σύμβουλοι και διαμεσολαβητές, θα βοηθούν και θα ενισχύουν τους διδασκόμενους, 

οι οποίοι στο μέτρο του δυνατού, θα είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την εκπαίδευσή τους.  

 

1.3.2. Ενδοσχολική Επιμόρφωση και Αυτομόρφωση των Εκπαιδευτικών 

Σύμφωνα με τον Μαυρογιώγο Γ. (1999), η βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, 

ανεξάρτητα από τη διάρκειά της, τη μορφή, το περιεχόμενό της και τον προσανατολισμό της 

δεν είναι δυνατό από μόνη της να καλύψει όλο το φάσμα των θεωρητικών και πρακτικών 

γνώσεων, των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι 

εκπαιδευτικοί στη διάρκεια της θητείας τους για την άσκηση του παιδαγωγικού και 

διδακτικού τους έργου. Έτσι, η επιμόρφωση είναι αναγκαία προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να 

διατηρήσουν, να ενισχύσουν ή να αποβάλλουν νοοτροπίες και πρακτικές που έχουν την ρίζα 

τους σε προηγούμενες προσωπικές ή επαγγελματικές τους εμπειρίες. Κατά τη διάρκεια της 

σταδιοδρομίας τους οι εκπαιδευτικοί καλούνται να κατανοήσουν, να υποδεχτούν και να 

εφαρμόζουν αλλεπάλληλες αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών (ΑΠΣ), στα 

σχολικά βιβλία, στις εξετάσεις, στη διδακτική μεθοδολογία, κλπ. Κάτω από αυτές τις 

προϋποθέσεις, η επιμόρφωση αξιοποιείται ως θεσμός υποστήριξης και αποτελεσματικής 

προώθησης εκπαιδευτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Οι ταχύτατες επιστημονικές 

εξελίξεις και η συνακόλουθη απαξίωση των γνώσεων που επιφέρουν, καθώς και οι διάφορες 

εκπαιδευτικές και κοινωνικές αλλαγές απαιτούν από τον εκπαιδευτικό διαρκή επιστημονική 

ενημέρωση και αντίστοιχη επαγγελματική ευαισθητοποίηση (Ξωχέλλης Π., 2005). Η 

επιμόρφωση, απ’ αυτή την άποψη, προϋποθέτει την καθιέρωση ενός πλέγματος 

δραστηριοτήτων και προγραμμάτων με χαρακτήρα μορφωτικό και επαγγελματικό έτσι ώστε 

να είναι δυνατό να καλύπτονται ανάγκες που ανάγονται στην ανάπτυξη των ακαδημαϊκών, 

προσωπικών και επαγγελματικών γνώσεων, ικανοτήτων και ενδιαφερόντων των 

εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιμόρφωση είναι μια διαδικασία στην οποία κανείς 

εντάσσεται σε προσωπικό-ατομικό επίπεδο (αυτομόρφωση) ή σε συλλογικό-μαζικό επίπεδο. 

Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός με τη μέθοδο της αυτομόρφωσης δεν είναι δυνατόν να καλύψει 

όλες τις επιμορφωτικές του ανάγκες. Γι’ αυτό είναι ανάγκη να λειτουργεί συστηματικά 



οργανωμένο δίκτυο φορέων και μορφών επιμόρφωσης, με πρωταρχικό σκοπό την 

υποστήριξη της επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού. 

Τα συνήθη επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς οργανώνονται και σχεδιάζονται 

με γραφειοκρατικό τρόπο και οι εκπαιδευτικοί μετατρέπονται κατά διαστήματα σε μαθητές, 

που ξανακάθονται στα θρανία για να μάθουν, για να προσθέσουν γνώσεις στο ήδη υπάρχον 

σύστημα γνώσεων που διαθέτουν (Βασιλού Β., Χαραμής Π., 2005). Έτσι, στο πλαίσιο αυτό 

τα περιθώρια αυτονομίας και πρωτοβουλίας των εκπαιδευτικών είναι ανύπαρκτα και, το 

σημαντικότερο, δημιουργείται ένα κενό εκπαιδευτικής πράξης, το οποίο για να καλυφθεί, 

πρέπει να υπάρξει σύζευξη της επιμόρφωσης με το χώρο εργασίας, τόσο από την άποψη του 

περιβάλλοντος χώρου, όσο και από την άποψη της οργανικής σύνδεσης του περιεχομένου 

των προγραμμάτων με την εκπαιδευτική, διδακτική και παιδαγωγική, πράξη.  

 Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν από το Τμήμα Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου τον Ιούλιο του 2000, συμπεραίνεται ότι «από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο 

απουσιάζουν οι σύγχρονοι τρόποι επιμόρφωσης που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία, όπως: 

η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η αυτοεπιμόρφωση, η διά βίου εκπαίδευση και η ενδοσχολική 

επιμόρφωση. Από τα διατιθέμενα στοιχεία παρατηρείται διάσταση ανάμεσα στη ζητούμενη και 

στην προσφερόμενη επιμόρφωση. Η εισαγωγική επιμόρφωση αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό 

διοριζομένων. Τέλος υπάρχει παντελής έλλειψη προγραμμάτων ετήσιας επιμόρφωσης» 

(Γεώργιος Γ. Μαυροειδής Γ., Τύπας Γ. , 2001). 

Νέες μορφές επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών προτείνονται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 

Προώθηση & Βελτίωση της Εκπαίδευσης και της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στα 

πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης, Μέτρο 2.1. Αναβάθμιση της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης που 

ανακοινώθηκε τον Ιούνιο 2002, (Άξονες ΕΠΕΑΕΚ Ι, 2002).  Αυτές είναι η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών σε καινοτομίες, η ενίσχυση της συμμετοχής τους σε ερευνητικές δράσεις, η 

αυτοεπιμόρφωση, η ενδοσχολική επιμόρφωση και η εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση. Σύμφωνα 

με την κατηγορία Πράξεων γ του ίδιου άξονα για την Ενδοσχολική Επιμόρφωση, «η 

ενδοσχολική επιμόρφωση απευθύνεται στο διδακτικό προσωπικό μιας σχολικής μονάδας και 

έχει ως βασικό στόχο να καλύψει τις επιμορφωτικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του 

διδακτικού προσωπικού, καθώς και τα εκπαιδευτικά - παιδαγωγικά - διοικητικά προβλήματα 

του συγκεκριμένου σχολείου. Αποβλέπει στην ενίσχυση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας 

καθώς και της ποιότητας των υπηρεσιών εκπαίδευσης που παρέχει. Φορέας της επιμόρφωσης 

είναι η σχολική μονάδα, πραγματοποιείται δηλαδή με πρωτοβουλία και ευθύνη του ίδιου του 

σχολείου. Τα θέματα των επιμορφωτικών σεμιναρίων προκύπτουν από την ανίχνευση των 

επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών σε συνάρτηση με τους στόχους και τις 

προτεραιότητες του συγκεκριμένου σχολείου». 

Η ενδοσχολική επιμόρφωση διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία την καθιστούν 

ιδιαίτερα σημαντική και απαραίτητη. Συμβάλλει στην αποκέντρωση της επιμορφωτικής 



δραστηριότητας, εμπλέκει τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στο σχεδιασμό, την οργάνωση, 

την υλοποίηση και την αξιολόγηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, βοηθά τις ομάδες 

αναφοράς (γονείς, προϊστάμενες αρχές, τοπική κοινωνία) να συνειδητοποιήσουν ότι η 

επιμορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης 

του σχολείου ως συνόλου, ενώ μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για την εφαρμογή 

εκπαιδευτικών καινοτομιών (Ξωχέλλης Π. & Παπαναούμ Ζ., 2000). Η ενδοσχολική 

επιμόρφωση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την 

υποδομή, των Λυκείων αλλά και πολλών Γυμνασίων, στην υπολογιστική και διαδικτυακή 

τεχνολογία (Καρατζάς Χ.,2003). Η ενδοσχολική επιμόρφωση συνιστά τα τελευταία χρόνια 

επαγγελματικό δικαίωμα για τους εκπαιδευτικούς αλλά και μία μεγάλη ευκαιρία για 

επαγγελματική εξέλιξη, μια εξέλιξη που βασίζεται στην κίνηση “από μέσα προς τα έξω” με 

τη συμμετοχή και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο ζωτικό χώρο τους, που είναι το 

σχολείο (Βασιλού Β. & Χαραμής Π., 2005). Παράλληλα, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εκπαιδευτικού. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναλάβουν οι 

ίδιοι την επαγγελματική τους εξέλιξη και την επι-αυτο-μόρφωσή τους ως κοινότητα 

σκεπτόμενων και ευαισθητοποιημένων λειτουργών. Η ενδοσχολική επιμόρφωση, σύμφωνα 

με τους παραπάνω συγγραφείς, απαιτεί την ανάπτυξη ενός κλίματος συνεργασίας και 

συναδελφικότητας, είναι δύσκολη γιατί πρέπει να αντικαταστήσει ένα περιβάλλον εργασίας 

που χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό, τυποποίηση, ορθολογισμό και ατομικιστική 

νοοτροπία. Η ίδια η φύση της εργασίας των εκπαιδευτικών επιβάλλει τη νοοτροπία της 

απομόνωσης και του συντηρητισμού, και διαμορφώνει ένα ‘μοναχικό’ επάγγελμα από την 

άποψη της στενής εργασιακής-διδακτικής πρακτικής.  

Η ελληνική νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στο εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών 

μονάδων να σχεδιάζει και να εφαρμόζει ενδοσχολικά προγράμματα επιμόρφωσης, τα οποία 

και στοχεύουν στην ενίσχυση του επαγγελματικού τους ρόλου, στη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου και κατά προέκταση στην αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Η Υ.Α. 

Φ.353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002 παρέχει τις δυνατότητες στην σχολική μονάδα να 

σχεδιάζει και να οργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα, χρησιμοποιώντας την ενδοσχολική 

επιμόρφωση (Τσετσίλας, 2006).  

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί ειδικό τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

Χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητα μιας και εκπαιδεύει εκπαιδευτικούς, άτομα δηλαδή που κι 

αυτά με τη σειρά τους θα εκπαιδεύσουν άλλους. Τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης, 

όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια, συνηγορούν στο ότι τα ΣΠΠΕ αποτελούν περίπτωση 

ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και αυτοεπιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που τα 

υλοποιούν στα θέματα της ΠΕ. Οι Ζόμπολας Α κά (2005) κατέγραψαν σημαντικά στοιχεία 

σχετικά με τη συμβολή των ΣΠΠΕ στην αλλαγή στάσεων και πεποιθήσεων μαθητών και 

εκπαιδευτικών σε ένα σχολικό συγκρότημα κατά την τριετή εφαρμογή προγράμματος ΠΕ.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

 

2.1. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

Με την περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να επιτευχθεί η βελτίωση των οικολογικών 

γνώσεων, των στάσεων, των ικανοτήτων και των συμπεριφορών μας απέναντι στις επιλογές 

διαχείρισης και ανάπτυξης της πολιτείας και των τοπικών κοινωνιών. Προϋποθέτει την 

ύπαρξη, την αναζήτηση και την καλλιέργεια των προγονικών μας ηθικών αξιών και του 

σεβασμού της αισθητικής, της οικονομίας και της ζωής γενικότερα. Η ΠΕ πραγματοποιείται 

σε ομαδικό επίπεδο. Αξιοποιεί υπάρχουσες εκπαιδευτικές μεθόδους αλλά διαμορφώνει και 

νέες ώστε να είναι συνεχώς επίκαιρη και αποτελεσματική. Λειτουργώντας συμπληρωματικά 

στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα σχολεία, παρέχει εξαιρετική δυνατότητα 

ενασχόλησης των μαθητών με κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα, τα οποία η 

ανθρωπότητα καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή.  

Σε γενικές γραμμές τα χαρακτηριστικά της ΠΕ συνοψίζονται στα εξής: η ΠΕ 

προσανατολίζεται σε περιβαλλοντικά  προβλήματα, αναπτύσσει δεξιότητες για τη λύση 

περιβαλλοντικών προβλημάτων, αναπτύσσει δράσεις σε σχέση με το περιβάλλον, είναι 

διεπιστημονική και ολιστική, συνδέει το σχολείο με την τοπική κοινωνία (Φλογαΐτη Ε.,1993, 

2006).  

Η ΠΕ και η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) είναι πλατιά πεδία για ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στους χώρους της τέχνης, της ιστορίας, της τεχνολογίας, της 

πληροφορίας, του αθλητισμού, του πολιτισμού τα οποία συμβάλλουν στη διαμόρφωση αξιών, 

στάσεων, στην απόκτηση γνώσεων γενικής παιδείας, καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας 

και ευελιξίας στην αντιμετώπιση καταστάσεων και στην ανάληψη πρωτοβουλιών. Σύμφωνα 

με το νόμο 1982/90 άρθρο 11 παρ 13, «σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να 

συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, 

να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν 

με ειδικά προγράμματα, ώστε να συμβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους». 

Επιπλέον, για να επιτύχει ο προσανατολισμός της ΠΕ προς την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΑΑ), 

πρέπει να επεκταθεί ο προβληματισμός πέραν του στενού περιβαλλοντικού επιπέδου, στις 

κοινωνικές συνιστώσες των παγκόσμιων προβλημάτων. Πρέπει να είναι διαρκής και 

προσανατολισμένη στο μέλλον ώστε να εκπαιδεύει τους νέους στην αναζήτηση της 

ποιότητας στη δική τους ζωή και στη ζωή του πλανήτη. Πρέπει να διαμορφώνει πολίτες 

ικανούς να επιλύουν προβλήματα, να λαμβάνουν αποφάσεις και να συνεργάζονται υπεύθυνα.  

Στη διάσκεψη του Βελιγραδίου το 1975 τέθηκαν οι στόχοι της ΠΕ , στη διάσκεψη της 

Τυφλίδας το 1977 αναλύθηκαν οι σκοποί, βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της ΠΕ 

(UNESC, 2004; Φλογαϊτη Ε., 1993; ΕΜΠ, 2007). 



Στην Ελλάδα, η ουσιαστική εισαγωγή της ΠΕ στα σχολεία έγινε με το νόμο 1892/31-7-1990. 

Η εφαρμογή των ΣΠΠΕ άρχισε δειλά δειλά στη δεκαετία του 90 με πολλές δυσκολίες για 

τους εκπαιδευτικούς, δυσπιστία και αδιαφορία από μαθητές, γονείς και την τοπική κοινωνία. 

Τα πρώτα χρόνια εφαρμογής της, οι σχολικές συνθήκες ήταν εξαιρετικά αντίξοες και οι 

εκπαιδευτικοί που την τολμούσαν χαρακτηρίζονταν από τους υπολοίπους από επαναστάτες 

έως γραφικοί. Ακόμα και σήμερα, η ανάπτυξη της ΠΕ στα δημόσια σχολεία συχνά 

δημιουργεί προβλήματα στους εκπαιδευτικούς της. Οι δυσκολίες συνήθως πηγάζουν, πέραν 

από την επικρατούσα νοοτροπία στα σχολεία, από την άγνοια της εφαρμοζόμενης 

μεθοδολογίας, τη νομική κάλυψη, την έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής. 

(Καλαθάκη Μ, 2005β; Ιωαννίδου κά., 2005). Η σύνδεση των ΣΠΠΕ με το ΑΠΣ είναι 

δύσκολη υπόθεση επειδή είναι ενοποιημένο, κεντρικά σχεδιασμένο και χωρισμένο σε 

γνωστικά αντικείμενα, έχει ακαδημαϊκό χαρακτήρα και θεσμική ισχύ (Μπαζίγου Κ., 2005). Η 

εφαρμογή της ΠΕ θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ενοποιητικός μηχανισμός όλων των 

μαθημάτων. Η οργάνωση της γνώσης και της ύλης κατά ειδικότητα, σε στεγανοποιημένα, 

κλειστά μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, η παραδοσιακή διδασκαλία που βασίζεται 

στη μετωπική διδασκαλία και την τεχνική της διάλεξης, το άκαμπτο ωρολόγιο πρόγραμμα, οι 

πιέσεις που ασκούνται από το εξεταστικό σύστημα, εξακολουθούν να διαμορφώνουν ένα 

ανελαστικό εκπαιδευτικό και διδακτικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο η ΠΕ φαίνεται ότι ασφυκτιά, 

ότι δεν χωράει ή στην καλύτερη περίπτωση δυσκολεύεται να παίξει το σημαντικό της ρόλο 

(Αγγελίδου Ε. & Κρητικού Ε., 2005; Δρακωνάκη Χ., 2006).  

Μερικοί εκπαιδευτικοί, (Αθανασάκης 1996, Ράπτης 1999) θέτουν το ερώτημα κατά πόσον το 

περιεχόμενο των προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην ΠΕ και των μεθόδων που 

σήμερα στον τόπο μας, αλλά και αλλού, εφαρμόζονται, προσεγγίζουν τις ανάγκες και τα 

οράματα των εκπαιδευτικών για ένα νέο σχολείο στηριγμένο σε συμμετοχικές, βιωματικές 

και διερευνητικές μεθόδους διδασκαλίας.  

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στα πλαίσια του Έργου «Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης–Σ.Π.Π.Ε.», διοργάνωσε το 1ο  και 2ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το 2005 στην Κορινθία και το 2006 στην Αθήνα (Ιστοσελίδα 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 2005, 2006). Σκοπός των δύο Συνεδρίων ήταν να δώσουν τη 

δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης να παρουσιάσουν, 

να συζητήσουν, να δημοσιοποιήσουν και να διαδώσουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους 

στην ΠΕ, να ανταλλάξουν απόψεις σε θέματα που τους δυσκόλεψαν και να αναπτύξουν τους 

τρόπους με τους οποίους αντιμετώπισαν τα εμπόδια που συνάντησαν.   

 

Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΠΕ) αναπτύσσονται στα σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ (Εγκύκλιος 

ΥΠΕΠΘ 117302/Γ7/19-10-2007) και θεωρούνται προγράμματα πολιτισμού που έχουν σκοπό 



να βοηθήσουν τους μαθητές να βελτιώσουν το γνωστικό τους υπόβαθρο σε επιστημονικά,  

κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα ώστε σαν ώριμοι πολίτες του παγκόσμιου χωριού, της Γης, 

να την προστατεύσουν και να εγγυηθούν το μέλλον της. Συμβάλλουν στο να αποκτήσουν οι 

μαθητές τον αξιακό εκείνο προσανατολισμό που απαιτείται ώστε να αναπτύσσουν θετικές 

στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές για την προστασία της οικολογικής ισορροπίας, της 

βιωσιμότητας, της ανάπτυξης και της ποιότητας της ζωής. Με τα προγράμματα αυτά 

επιδιώκεται η διεπιστημονική θεώρηση του φυσικού αντικειμένου, η βιωματική του 

προσέγγιση, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η ομαδική εργασία, η ανάπτυξη 

δημοκρατικού διαλόγου και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Σύμφωνα με το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ιστοσελίδα Aegean/sppe, 2005), τα ΣΠΠΕ συμβάλουν στη μετάδοση 

των απαραίτητων γνώσεων, στην ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των μαθητών της χώρας 

ώστε να αποτελέσουν κριτικούς και ενεργούς πολίτες, με στόχο την πρόληψη και 

αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και την προώθηση των αρχών και πρακτικών 

της αειφορίας.  

Οι λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι επιθυμούν να εφαρμόζουν 

προγράμματα ΠΕ είναι για να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές τους για την ανάληψη 

δράσης προς όφελος του περιβάλλοντος, να αναπτύξουν στα παιδιά τη γνώση για τα 

περιβαλλοντικά θέματα, να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την 

ΠΕ, να προσφέρουν στους μαθητές τους τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής στη διαδικασία 

μάθησης με τρόπο δημιουργικό, καθώς και να επωφεληθούν οι ίδιοι της δυνατότητας 

δημιουργικής διδασκαλίας στο πλαίσιο της ΠΕ (Καλαθάκη Μ., 2005β; Μπατσή Θ.,2006). 

Κίνητρα για την ενασχόλησή τους με την ΠΕ στο σχολείο, σύμφωνα με τις παραπάνω 

ερευνήτριες, αποτελούν το προσωπικό τους ενδιαφέρον για τα περιβαλλοντικά προβλήματα 

και η επιθυμία τους να δράσουν για την αντιμετώπισή τους, όπως επίσης και η δυνατότητα 

ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος και διαπροσωπικών σχέσεων, τόσο μεταξύ των μαθητών όσο 

και μεταξύ του δασκάλου και των μαθητών. 

Οι συνθήκες για την ανάπτυξη της ΠΕ στα σχολεία κρίνονται σήμερα ιδιαίτερα ευνοϊκές αν 

και το πλαίσιο της βαθμίδας του Λυκείου είναι ιδιαίτερα αποτρεπτικό για την υλοποίηση 

ΣΠΠΕ λόγω της επικρατούσας εξετασιοκεντρικής νοοτροπίας. Λίγο καλύτερη είναι η 

κατάσταση στα Γυμνάσια (Φαραγγιτάκης, 2001; Ιωαννίδου Ε., Κούρου Μ., Τζελφέ-Ανέστη 

Σ., 2005). Ο εξαιρετικά μικρός αριθμός ΣΠΠΕ που υλοποιούνται στα Λύκεια δεν παρέχει 

δυνατότητες στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων και εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων. 

Για το λόγο αυτό, η παρούσα έρευνα περιορίστηκε στα ΣΠΠΕ που υλοποιήθηκαν σε 

Γυμνάσια του νομού Ηρακλείου. 

 

 

 



2.1.1. Το Πλαίσιο Υλοποίησης των Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης 

Τα σχολικά προγράμματα ΠΕ, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ είναι 

προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται πέραν των ωρών 

διδασκαλίας εντός ή εκτός του σχολείου. Η διάρκεια του κάθε προγράμματος στην 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ταυτίζεται το πολύ με το σχολικό έτος και δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από 5 μήνες. Για κάθε πρόγραμμα διατίθεται εβδομαδιαίως ένα 

δίωρο. Κάθε εκπαιδευτικός και κάθε μαθητής μπορούν να συμμετέχουν μέχρι και σε δύο 

προγράμματα ετησίως. Τα προγράμματα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εκπονούνται εκτός 

του ωραρίου του σχολείου ενώ στην Πρωτοβάθμια είτε εντός είτε εκτός ωρών διδασκαλίας. 

Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Π.Ε στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

ισχύει ο Νόμος 1892/1990 (ΦΕΚ 101 τ. Α’) και η βασική Υπουργική Απόφαση Γ2/4867/28-

8-1992,(ΦΕΚ 629 τ. Β/23-10-1992), όπου για πρώτη φορά ορίζεται ο θεσμός, οι κατηγορίες, 

το περιεχόμενο και ο τρόπος υλοποίησης των Σχολικών Δραστηριοτήτων. Όπως αναφέρεται 

σε σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ (117302/Γ7/19-10-2007), το εκπαιδευτικό πρόγραμμα–

σχολική δραστηριότητα διαφοροποιείται από την συμβατική διδασκαλία αφού δεν 

αναφέρεται σε εύρος γνωστικού κλάδου. Η υποβολή των Σχεδίων Προγραμμάτων 

Περιβαλλοντικής Αγωγής (ΣΥΠ) γίνεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε 

νομού μέχρι τέλος Οκτωβρίου της ίδιας σχολικής χρονιάς που θα εκπονηθούν. Στο τέλος της 

σχολικής χρονιάς, μπορούν να διατεθούν μία ή δύο ημέρες του ωρολογίου προγράμματος για 

την παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Περιβαλλοντικής Ομάδας (ΠΟ) του σχολείου. Τα 

προγράμματα αυτά έχουν ανάγκη οικονομικής στήριξης και  κοινωνικής αποδοχής, και οι 

δαπάνες της πραγματοποίησής τους βαρύνουν τις πιστώσεις του ΚΑΕ 5274.   

Παρατηρείται μεγάλη ευρύτητα στη βιβλιογραφία σε ότι αφορά το είδος των στόχων που 

πρέπει να έχουν τα ΣΠΠΕ και την κωδικοποίησή τους σε κατηγορίες. Σύμφωνα με την 

επιστημονική ομάδα του ΕΜΠ (2007) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ιστοσελίδα pi-schools, 

2007) οι στόχοι των ΣΠΠΕ είναι γνωστικοί, επιστημονικοί, συμμετοχικοί, κοινωνικοί, 

αισθητικοί, αυτομορφωτικοί και στάσεις ζωής. Στο Σχέδιο Υποβολής Πρότασης του 

Προγράμματος (ΣΥΠ) Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης γίνεται λεπτομερής καταγραφή των 

γενικών και των επιμέρους στόχων του προγράμματος. Η διατύπωση των διδακτικών στόχων 

δεν είναι εύκολο έργο. Απαιτεί ιδιαίτερη επιδεξιότητα και πολλή άσκηση ώστε να γίνει με τη 

μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια. Οι στόχοι του προγράμματος πρέπει κατά το 

δυνατό να ισοκατανέμονται μεταξύ του γνωστικού, του συναισθηματικού, του ψυχοκινητικού 

και του συμμετοχικού τομέα (ιστοσελίδα Aegean/sppe, 2004).  

Η θεματολογία των προγραμμάτων ΠΕ είναι εξαιρετικά ευρεία. Τα προγράμματα της 

Περιβαλλοντικής Αγωγής που εκπονούνται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ερευνούν 

θέματα από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τα οποία προσεγγίζουν πολύπλευρα. 



Αναζητούν τις σχέσεις που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση της Επιστήμης με την Τέχνη, 

διαπερνούν τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών, της Ιστορίας, της Λογοτεχνίας, της 

Πληροφορικής, της Κοινωνιολογίας, της Οικονομίας, της Φιλοσοφίας, της Οικολογίας, του 

Πολιτισμού. Διερευνούν ζητήματα φιλοσοφίας, ηθικής, επικοινωνίας, αισθητικής, εξέλιξης 

και τεχνολογίας. Από τον Φραγκούλη Ι (2006), πάντως, κρίνεται αναγκαία η συνάφεια του 

περιεχομένου του προγράμματος ΠΕ με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη φυσιογνωμία  

του καθώς και η αξιοποίηση διεπιστημονικών προεκτάσεων στη μελέτη των επιμέρους  

γνωστικών αντικειμένων του. 

Από την σχολική χρονιά 2005-06, προτείνεται από το ΥΠΕΠΘ νέο πλαίσιο για τα ΣΠΠΕ, 

αξιοποιώντας τις κατευθύνσεις των διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών και το πρόταγμα 

της ΕΑΑ (Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ 106553/Γ7/13.10.2006).  

 

2.1.2. Σχεδιασμός των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

Το μεθοδολογικό πλαίσιο της εκπόνησης των προγραμμάτων περιλαμβάνει παιδαγωγικές 

στρατηγικές και βιωματικές διδακτικές μεθόδους  που ακολουθούνται κατά περίπτωση στην 

εκπαιδευτική πρακτική της ΠΕ. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η εκπαιδευτική 

διαδικασία επιχειρείται με βιωματικό τρόπο σε τρία επίπεδα, στο γνωστικό, στο 

συναισθηματικό και στο ψυχοκινητικό. Σύμφωνα με το ΠΙ, οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

υλοποίησης ενός ΣΠΠΕ μπορούν να επιλεγούν ανάλογα με την περίπτωση (ιστοσελίδα pi-

schools, 2007). Είναι γενικές στρατηγικές και αποτελούν βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της 

διδακτικής πράξης. Ειδικότερα η επίλυση προβλήματος και η μέθοδος των σχεδίων εργασίας 

(projects) είναι δύο διδακτικές οι οποίες απορρέουν από τη Γενική Διδακτική και μπορούν να 

συνδυαστούν με άλλες ειδικότερες όπως η μελέτη πεδίου, η μελέτη περίπτωσης, η 

χαρτογράφηση εννοιών κλπ.  

Η συνηθέστερη μέθοδος που χρησιμοποιείαι στα ΣΠΠΕ είναι αυτή του Ερευνητικού 

Δοκιμίου γνωστή ως Μέθοδος Project (Frey K, 2005). Οι διδακτικές τεχνικές που επιλέγονται 

σε ένα ΣΠΠΕ, πρέπει να βρίσκονται σε αντιστοιχία με τους στόχους που τέθηκαν, και 

αφορούν στη βιωματική προσέγγιση του διδακτικού αντικειμένου. Σύμφωνα με το ΕΜΠ 

(2007), αυτές μπορεί να είναι κατασκευή εννοιολογικού χάρτη, χάρτη ιδεών και εννοιών, 

άντληση πληροφοριών και στοιχείων από πηγές πληροφόρησης, κατασκευή οργάνων, λήψη 

μετρήσεων και οργάνωση αρχείων, σύνταξη ερωτηματολογίου ή ημιδομημένης συνέντευξης, 

επίσκεψη στην εν λόγω περιοχή και συγκέντρωση στοιχείων, διεξαγωγή πειραμάτων και 

εργαστηριακών ασκήσεων, ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους μαθητές άλλων σχολείων 

(Θεματικά Δίκτυα Π.Ε.), επιστολές σε τοπικούς φορείς, υπηρεσίες, οργανώσεις, κ.ά. 

Στις αρχικές συναντήσεις της Περιβαλλοντικής και Παιδαγωγικής ομάδας, όπου και 

ουσιαστικά ξεκινά το πρόγραμμα, ο Αναστασάτος Ν. (2006) περιγράφει τις ενέργειες που 

λαμβάνουν συνήθως χώρα. Αποφασίζονται επιγραμματικά η χρονική διάρκεια του 



προγράμματος, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ο σχηματισμός υποομάδων, οι 

υποχρεώσεις των μελών της κάθε ομάδας, το αντικείμενο μελέτης κάθε υποομάδας, οι 

αναγκαίες επισκέψεις εκτός σχολείου, η αναγκαιότητα της συνεργασίας με ειδικούς, ο 

προγραμματισμός συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, οι πηγές πληροφόρησης, ο ρυθμός της 

εργασίας. Το θέμα του ΣΠΠΕ που επιλέγεται πρέπει να αφορά στο τοπικό, εθνικό και 

ευρύτερα στο παγκόσμιο περιβάλλον. Η πρόταση για την ενασχόληση με κάποιο  θέμα 

μπορεί να προέλθει από το  δάσκαλο, τους μαθητές, από τους  γονείς ακόμα κι από κάποιο 

φορέα  της τοπικής κοινωνίας. Αφορμή  μπορεί να αποτελέσει οποιοδήποτε  γεγονός είναι 

στην επικαιρότητα.  

Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες στην ΠΕ είναι σχετικά καινούργιες αλλά και συνεχώς 

εκσυγχρονίζονται με νέες παιδαγωγικές μεθοδολογίες και εκπαιδευτικές τεχνολογίες, οπότε 

για να πείσουν για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά τους, πρέπει να πετύχουν, άρα 

απαραιτήτως πρέπει να ελεγχθούν, να αξιολογηθούν. Κατά την αξιολόγηση ενός 

εκπαιδευτικού προγράμματος στην ΠΕ ελέγχεται η αποτελεσματικότητα, η οποία αφορά τον 

εκπαιδευόμενο, το βαθμό δηλαδή κατάκτησης υψηλότερου επίπεδου γνώσεως και κριτικής 

σκέψης αναφορικά με τα περιβαλλοντικά θέματα και η αποδοτικότητα που αφορά τη 

διαδικασία. Ελέγχει δηλαδή την καταλληλότητα μεθόδων και επιλογών σε σχέση με 

διάφορους παράγοντες π.χ το χρόνο, το κόστος κλπ (Ζυγούρη Ε., 2005; Δημητρίου Α., 2007).  

Η σημασία της αξιολόγησης των ΣΠΠΕ κρίνεται μεγάλη (ΕΜΠ, 2007; Aegean/sppe, 2004; 

Ιστοσελίδα ΠΙ) διότι αποτελεί ένα ουσιαστικό διδακτικό εργαλείο που μπορεί να οδηγήσει 

στη βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Η αξιολόγηση είναι μέσο και σε καμία 

περίπτωση δεν αποτελεί αυτοσκοπό (Ζυγούρη Ε., 2005). Γίνεται για να επιτελέσει την 

παιδαγωγική της λειτουργία, που σχετίζεται με την ανατροφοδότηση, την παροχή 

πληροφοριών. Έχει στόχο βελτιωτικές αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία που 

επιτελέστηκε και τη διευκόλυνση της λήψης σχετικών αποφάσεων στο μέλλον.  

Οι βασικότεροι μέθοδοι αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων  θεωρούνται (Wilke R.J., 

1997; Δημητρόπουλος Ε. 1999; Ζυγούρη Ε., 2005) η παρατήρηση, η μεταπαρακολούθηση, η 

ανάλυση έργου, η μελέτη περίπτωσης, η ελεύθερη κρίση του αξιολογητή. Οι τεχνικές που 

συνηθίζονται στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι τεχνικές με μολύβι 

και χαρτί, παρατήρησης, συνέντευξης, χρήσης αρχείων.  

Ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα συνιστά παιδαγωγική δραστηριότητα, οπότε μπορεί να 

αξιολογηθεί είτε με βάση τους ειδικούς στόχους του, είτε με βάση τους γενικότερους στόχους 

της ΠΕ. Η αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων, αρχικά, στην πορεία του 

προγράμματος και στο τέλος, μπορεί να γίνει με ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους 

(Τσεμπερλίδου Μ., 1999). Τα κριτήρια αξιολόγησης των προγραμμάτων ΠΕ πρέπει να 

ανταποκρίνονται στο μέγιστο δυνατόν, τόσο στο  πλαίσιο του θεωρητικού και εννοιολογικού 



προσδιορισμού της ΠΕ όσο και της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής υπόστασης των 

προγραμμάτων αυτών (Δημητρίου Α., 2007).  

Στην Ελλάδα, η αξιολόγηση των ΣΠΠΕ παραμελείται συνήθως και αν γίνεται, γίνεται 

εμπειρικά, συνήθως μέσα από συζητήσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών, σε 

περιορισμένο βαθμό. Τα περισσότερα προγράμματα ΠΕ μέχρι σήμερα δεν αξιολογούνται 

καθόλου, μιας και η αξιολόγησή τους προτείνεται αλλά δεν επιβάλλεται. Η αξιολόγησή τους 

είναι εμπειρική και πλημμελής, με αποτέλεσμα να μην παρέχουν στοιχεία για το εάν είναι 

αποτελεσματικά ή όχι (Μαυρικάκη Ε., 2001; Ζυγούρη Ε., 2005). Από τα στοιχεία της 

έρευνας της Δρακωνάκη Χ. (2006) στο νομό Λασιθίου διαπιστώνεται η έλλειψη 

συστηματικής αξιολόγησης των προγραμμάτων ΠΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Αρκετοί ερευνητές αποδίδουν την απουσία αξιολόγησης στα ΣΠΠΕ και στην έλλειψη 

εμπειρίας των περισσότερων εκπαιδευτικών στον τομέα αυτό και στην έλλειψη 

ενδεδειγμένων εργαλείων (Κατσίκης, 2000; Ζυγούρη, 2005).  

Οι Προδιαγραφές Σχεδιασμού και Υλοποίησης ΣΠΠΕ ή αλλιώς τα Αντικείμενα Επιλογής 

ενός ΣΠΠΕ, που είχε θέσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αναλύουν τις διαστάσεις των 

αντικειμένων αξιολόγησης του προγράμματος. (ιστοσελίδα Aegean/sppe, 2004). Σ΄ αυτά τα 

αντικείμενα αξιολόγησης βασίστηκε και η κατάρτιση των κριτηρίων ανάλυσης του αρχειακού 

υλικού της παρούσας έρευνας, σε ότι αφορά στη διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση 

των αντικειμένων των προγραμμάτων, στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων σε παιδαγωγικό 

και διδακτικό επίπεδο ώστε να θεμελιωθεί η δια βίου εκπαίδευση πάνω στα περιβαλλοντικά 

ζητήματα, στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των εκπαιδευομένων, στην έμφαση στην 

ανάλυση των τοπικών ζητημάτων και θεμάτων της επικαιρότητας, στην αξιοποίηση ποικιλίας 

εκπαιδευτικών χώρων και μεθόδων, στη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. 

Τα στάδια υλοποίησης ενός ΣΠΠΕ περιγράφονται στην Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ 

117302/Γ7/19-10-2007. Με την έναρξη του σχολικού έτους ο Διευθυντής του σχολείου 

ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς για τις δυνατότητες ανάπτυξης και εφαρμογής 

προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Όταν συγκροτηθεί η ομάδα, οι εκπαιδευτικοί 

επιλέγουν σε συνεργασία με τους μαθητές το θέμα του προγράμματος. Μετά την επιλογή του 

θέματος προχωρούν στον σχεδιασμό του προγράμματος που περιλαμβάνει τον τίτλο, τα 

υποθέματα, τους στόχους, το περιεχόμενο, την μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, 

τις συνεργασίες, τα πεδία σύνδεσης με τα αναλυτικά προγράμματα, το ημερολόγιο 

προγραμματισμού δραστηριοτήτων, τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών και των μαθητών 

που θα συμμετέχουν, καθώς και τις ανάγκες για οικονομική υποστήριξη (αναλώσιμα και 

άλλα υλικά του προγράμματος, μετακινήσεις, έκδοση και τελική εκδήλωση παρουσίασης του 

προγράμματος). Όλες οι παραπάνω πληροφορίες συμπληρώνονται στο Σχέδιο του 

Προγράμματος που προτείνεται από το ΥΠΕΠΘ. Τα συμπληρωμένα ΣΥΠ θα πρέπει να 

εγκριθούν από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας και στη 



συνέχεια να υποβληθούν στους αντίστοιχους Υπευθύνους ΠΕ της τοπικής Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης, προκειμένου αυτοί να εισηγηθούν για την έγκρισή τους και τη χρηματοδότησή 

τους. Στο Παράρτημα παρατίθενται ενδεικτικά δύο Σχέδια Υποβολής Πρότασης των ΣΠΠΕ 

προς έγκριση υλοποίησης. Το πρώτο είναι απλούστερο και αποτελεί γενικό κανόνα στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, προτείνεται από το ΥΠΕΠΘ και αποτελεί το ΣΥΠ-Β προς 

έγκριση στις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης. Το δεύτερο Σχέδιο Υποβολής Πρότασης 

ΣΠΠΕ  (ΣΥΠ-Α) δομείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που είχε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για 

έγκριση χρηματοδότησης στην τριετία 2003-2006. 

 

2.2. Χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προϋποθέτει από τον εκπαιδευτή σφαιρική αντίληψη του 

μελετούμενου θέματος, των αλληλεξαρτήσεων των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων στα 

φυσικά οικοσυστήματα, στις τοπικές κοινωνίες και ευρύτερα, των αλληλεπιδράσεων των 

οικολογικών και κοινωνικών δομών, των μηχανισμών και των σχέσεών τους, των 

επιπτώσεων της επιστήμης και της τεχνολογίας στη ζωή, στις λειτουργίες της και στην 

εξέλιξη. Στο όλο εγχείρημα, απαιτούνται διδάσκοντες με όραμα, με όρεξη για δουλειά, 

κουράγιο, με νεύρα γερά και θέληση να συγκρουστούν με το σχολικό κατεστημένο και να 

διαφοροποιηθούν από το τετριμμένο, το εύκολο, το συνηθισμένο. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί 

απαιτείται να έχουν πολύπλευρη μόρφωση, ηθική και κοινωνική υπόσταση για να 

ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της καινοτόμου εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι 

εκπαιδευτικοί που το σχολείο δεν το έχουν ως πάρεργο ή για αποκλειστικό βιοπορισμό και 

εξασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης και σύνταξης, αλλά το θεωρούν χώρο κοινωνικής 

προσφοράς, προσωπικής ανάπτυξης και καταξίωσης. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην 

ΠΕ οφείλει να περιλαμβάνει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, που να 

επιτρέπουν την πλήρη κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων αλλά και την αξιολόγηση των προτεινόμενων λύσεων (UNESCO 1997; 

Σκορδούλης Κ. & Σωτηράκου Μ., 2005). Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης που συμμετείχαν σε επιμορφωτικά προγράμματα Π.Ε. (ΕΠΕΑΕΚ και Π.Ε.Κ. 

στις περιοχές Αττικής, Εύβοιας, Κρήτης, Κ. και Δ. Ελλάδος) περιέγραψαν το προφίλ του 

επιτυχημένου επιμορφωτή στα προγράμματα Π.Ε. ως ευαισθητοποιημένου στα ζητήματα και 

προβλήματα της νέας γενιάς, της εκπαίδευσης και του περιβάλλοντος, ενημερωμένου για τις 

οικονομικές, τεχνολογικές, κοινωνικές και θεσμικές δομές, λειτουργίες και εξελίξεις που 

αφορούν τα ζητήματα και προβλήματα του περιβάλλοντος, καταρτισμένου στις ερευνητικές 

πρακτικές και στις αξιολογικές διαδικασίες των προγραμμάτων ΠΕ, καλλιεργημένου σε ότι 

αφορά την κοινωνία, την οικονομία, την τεχνολογία και την αισθητική, αλλά και ευαίσθητου 

σε όλα τα μηνύματα που πηγάζουν από το κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι. 

 



Στο κεφάλαιο αυτό επιδιώχτηκε η αποσαφήνιση των βασικών αρχών, σκοπών και στόχων της 

σχολικής ΠΕ και προσεγγίστηκε ο τρόπος υλοποίησής της μέσα από τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα.  

Τα ΣΣΠΕ σχεδιάζονται και υλοποιούνται με μεθοδολογία που διαφέρει σημαντικά από αυτή 

που ακολουθείται στη διδασκαλία των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος. Για το 

σκοπό αυτό απαιτούν από τους εκπαιδευτικούς εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες οι 

οποίες καλλιεργούνται, όλο και περισσότερο, με την ενασχόληση με τα εξειδικευμένα αυτά 

προγράμματα. Η παρούσα έρευνα αποσαφηνίζει θέματα που σχετίζονται με τον 

εξειδικευμένο επιμορφωτικό ρόλο που ασκούν τα  ΣΠΠΕ στους εκπαιδευτικούς που τα 

σχεδιάζουν και τα συντονίζουν.  

Ο σχεδιασμός και η υλοποίησή των ΣΠΠΕ παρουσιάζει σημαντικές αναλογίες με το 

σχεδιασμό, δόμηση και υλοποίηση των ΠΕΕ, όπως αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Η σύγκριση των δύο μορφών εκπαίδευσης που επιχειρείται παρακάτω, της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων (ΕΕ) και της ΠΕ, στηρίχτηκε στην αναδίφηση της βιβλιογραφίας που αφορά στο 

θεσμικό πλαίσιο της ΠΕ, την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη των 

σχολικών μονάδων του ΥΠΕΠΘ και του ΠΙ, τις θέσεις της UNESCO για τη Δια βίου μάθηση, 

την ΠΕ και την ΕΑΑ, τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΕΑΠ στην ΕΕ, στην Ανοικτή και 

εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, τις βασικές αρχές 

σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων ΠΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΜΠ, 

τις απόψεις των Καψάλη Αχιλλέα και Παπασταμάτη Αδαμάντιου (2000) από το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σχετικά με το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων της ΕΕ. 

Στα προηγούμενα κεφάλαια έχουν αναλυθεί θέματα που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά 

και τη μεθοδολογία της ΕΕ και της ΠΕ. Εδώ επιχειρείται μια σύνοψη προκειμένου να 

αναδειχθεί πόσο κοντά βρίσκονται οι δύο αυτές  μορφές εκπαίδευσης όπως μέχρι σήμερα 

υλοποιούνται στη χώρα μας με ιδιαίτερη αναφορά στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην 

ΠΕ. Οι περιορισμένες σε αριθμό διαφορές των ΠΕΕ και ΣΠΠΕ που εντοπίστηκαν από την 

επισκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:  

Τα ΣΠΠΕ απευθύνονται σε ανήλικους, σε μαθητές, ενώ τα ΠΕΕ σε ενήλικες. Στα ΠΕΕ 

εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι μπορεί να είναι οι εκπαιδευτικοί, ενώ στα ΣΠΠΕ, οι 

εκπαιδευόμενοι είναι οι μαθητές. Έμμεσα βέβαια, επωφελούνται και οι εκπαιδευτικοί της 

Παιδαγωγικής Ομάδας των ΣΠΠΕ, αφού, σύμφωνα με τις αρχές σχεδιασμού και υλοποίησής 

τους μαθαίνουν μαζί με τους μαθητές τους. Τα ΣΠΠΕ έχουν 5 μήνες διάρκεια, εγκρίνονται 

για υλοποίηση από τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης και χρηματοδοτούνται συνήθως από τον 

κρατικό προϋπολογισμό. Όλα αυτά διαφέρουν και ποικίλουν στα ΠΕΕ. Οι εκπαιδευτικοί που 

αναλαμβάνουν την ευθύνη υλοποίησης ενός ΣΠΠΕ πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις 

και περιέρχονται σε κάποιους περιορισμούς, σύμφωνα με τις αποφάσεις και εγκυκλίους του 

ΥΠΕΠΘ. Ο τρόπος Επιλογής του θέματος στα ΣΠΠΕ γίνεται με συζήτηση στην ΠΟ ώστε να 

ικανοποιεί κατά το δυνατόν τα ενδιαφέροντα όλων των μαθητών. Η επιλογή του θέματος του 

ΠΕΕ γίνεται συνήθως από τους συντονιστές και φορείς υλοποίησης και χρηματοδότησής του 

ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ομάδας στόχου. Τα κίνητρα συμμετοχής των 

ενηλίκων στα ΠΕΕ έχουν αποσαφηνιστεί με αρκετές έρευνες, πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει 

στα ΣΠΠΕ. Τα κίνητρα των ενηλίκων διακρίνονται σε κίνητρα ελευθερίας και χειραφέτησης, 

επαφών και ενσωμάτωσης, ασφάλειας και σταθερότητας, η περιέργεια κλπ (Καψάλης Αχιλ. 

& Παπασταμάτης Αδαμ., 2000). Μερικά από αυτά και ίσως και κάποια άλλα αφορούν και 

τους μαθητές που γίνονται μέλη στις Περιβαλλοντικές Ομάδες υλοποίησης των ΣΠΠΕ.  



3.1. Συγκλίσεις των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΠΕΕ) και των Σχολικών 

Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΠΕ) 

Η παρακολούθηση των ΠΕΕ και των ΣΠΠΕ γίνεται στον ελεύθερο χρόνο των 

εκπαιδευόμενων και αποσκοπεί στη βελτίωση της γενικής τους παιδείας. Η θεματολογία των 

ΣΠΠΕ αντλείται συνήθως από θέματα της επικαιρότητας όπως και στην ΕΕ. Τα αντικείμενα 

διδασκαλίας ικανοποιούν τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι σκοποί και οι στόχοι της 

ΕΕ προσδιορίζονται από τις επιλογές και τις προτάσεις των ίδιων των επιμορφωτών, τις 

προσδοκίες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων, τις απαιτήσεις και τους σκοπούς του 

φορέα χρηματοδότησης του προγράμματος και τις κοινωνικές απαιτήσεις για προσφορά 

τυπικών προσόντων. Τη θέση του τελευταίου παίρνει το ενδιαφέρον για προστασία του 

περιβάλλοντος και η επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων στα ΣΠΠΕ, μιας και στην 

αγορά εργασίας δεν είναι συνηθισμένη η ζήτηση πιστοποιητικών επιμόρφωσης σε θέματα 

περιβάλλοντος. Υπάρχουν σημαντικές αναλογίες στους τρόπους μάθησης στην ΕΕ και στην 

ΠΕ. Παιδιά, νέοι και ενήλικες μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο αλλά διαφοροποιούνται κάτω από 

διαφορετικές συνθήκες και με βάση διαφορετικά κίνητρα. Ο καθένας, όμως, μαθαίνει με τον 

ατομικό του ρυθμό και με μια εντελώς ατομική προσέγγιση. Και οι δυο μορφές εκπαίδευσης, 

η ΠΕ και η ΕΕ, αποδέχονται και αναγνωρίζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τρόπους 

μάθησης των ατόμων. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν το 

περιβάλλον μάθησης των ενηλίκων είναι η ωριμότητα, η προαιρετικότητα και η 

αυτοκατεύθυνση. Και τα τρία, σε ποικίλη διαβάθμιση, χαρακτηρίζουν και τη μάθηση των 

μαθητών στην ΠΕ. 

Η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, αυτή δηλαδή που το υποκείμενο αναλαμβάνει την ευθύνη 

σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησής της καταλαμβάνει μεγάλη έκταση στα ΠΕΕ και 

συνδυάζεται θαυμάσια με τα σχέδια μαθημάτων (Projects) διότι παρουσιάζει δυο κοινά 

χαρακτηριστικά με αυτά, την υπευθυνότητα του σπουδαστή να σχεδιάζει ο ίδιος τις 

δραστηριότητες μάθησης και την ενεργό εμπλοκή του στην επίλυση των προβλημάτων 

μάθησης που μπορεί να παρουσιαστούν, πράγματα που αποτελούν ζητούμενα στην ΠΕ. Η 

εργασία σε ομάδες είναι αυτή που προωθείται κυρίως και στα ΠΕΕ και στα ΣΠΠΕ. Η μάθηση 

μέσω εμπειρίας (βιωματική μάθηση) που χαρακτηρίζει πολλά ΠΕΕ σημαίνει επαφή και 

εμπλουτισμό από τον κόσμο της εργασίας. Αντίστοιχα στην ΠΕ αφορά την εκπαίδευση σε 

πραγματικές καταστάσεις, στο πεδίο, στη φύση, στην κοινωνία. Η μάθηση των ενηλίκων του 

τρόπου να μαθαίνουν, η έννοια της μεταγνώσης δηλαδή, λειτουργεί ως έννοια ομπρέλα για 

οποιαδήποτε προσπάθεια των ενηλίκων να κατανοήσουν τον τρόπο μάθησής τους, την 

εκτίμηση του τι γνωρίζουν και του τι μπορούν να μάθουν, των προσπαθειών 

αυτοαξιολόγησής τους. Η καλλιέργεια της μεταγνωστικής ικανότητας των εκπαιδευομένων, 

εκτός από ζητούμενο της ΕΕ, αποτελεί και στόχο της σύγχρονης διδακτικής των σχολικών 

μαθημάτων, της ΠΕ και της ΕΑΑ. Η κατεύθυνση της ΠΕ προς την ΕΑΑ, της δίνει το 



χαρακτηριστικό της δια βίου μάθησης (UNESCO, 2005), χαρακτηριστικό που το έχει εξ 

ορισμού η ΕΕ.  

Η ΕΕ και η ΠΕ δίνουν μεγάλη σημασία στις προηγούμενες εμπειρίες του σπουδαστή, στις 

κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες και στα προσωπικά χαρακτηριστικά του σπουδαστή, 

ακολουθώντας τις θεωρίες του Εποικοδομισμού. Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης αποτελεί 

πρωταρχικό σκοπό στα ΠΕΕ και στα ΣΠΠΕ (UNESCO, 2005). Σύμφωνα με την εξελικτική 

ψυχολογία, οι ενήλικες είναι σε θέση να αναπτύσσουν την κριτική σκέψη. Οι αναλογίες στις 

βασικές αρχές διδασκαλίας στην ΕΕ και στην ΠΕ είναι σημαντικές. Στα σχολεία, στα κλειστά 

προγράμματα σπουδών, υπάρχουν διδαχτικά εγχειρίδια, διδακτικά μοντέλα και γενικές και 

ειδικές διδακτικές κατά μάθημα που υποστηρίζουν το έργο των εκπαιδευτικών. Στην ΕΕ και 

στην ΠΕ δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Δεν αποτελούν οριοθετημένο επιστημονικό κλάδο με 

ανάλογα επιστημονικά βοηθήματα (Καψάλης Αχιλ. & Παπασταμάτης Αδαμ., 2000). 

Ειδικότερα, υπάρχουν ιδιαιτερότητες της διδακτικής Ενηλίκων και της ΠΕ, μιας και 

αποτελούν μέρος της όλης διαδικασίας αγωγής ενός ανθρώπου, της δια βίου εκπαίδευσής του. 

Η ΕΕ και η ΠΕ είναι μαθητοκεντρικές και όχι δασκαλοκεντρικές. Οι επιμορφωτές 

διευκολύνουν τη μάθηση και δεν αποτελούν την πηγή της γνώσης. Για το λόγο αυτό, οι 

μέθοδοι διδασκαλίας είναι ενεργητικές και συμμετοχικές και στηρίζονται στην 

αυτοκατευθυνόμενη μάθηση.  

Τα ΠΕΕ αποτελούν μια στοχοεπικεντρωμένη διδασκαλία με συστηματική σειρά και 

ακολουθία βημάτων όπου συνδυάζονται η οργάνωση με τον αυθορμητισμό και η σύνδεση 

γενικής και ατομικής οργάνωσης διδασκαλίας. Αντίστοιχες διδακτικές στρατηγικές 

επιλέγονται και συνδυάζονται στην ΠΕ, όπως αυτή της μεθόδου Project (Frey Κ. 2005; 

Αναστασάτος Ν., 2007). Πυρήνα των ανοικτών ΠΕΕ αποτελούν η συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων στην επιλογή των στόχων, του περιεχομένου και της μεθοδολογίας του 

προγράμματος, ο προσανατολισμός της μάθησης στα καθημερινά προβλήματα, η 

εξατομίκευση της διδασκαλίας, ο ενεργός ρόλος μαθητών και διδασκόντων, η ευελιξία στην 

αξιοποίηση διαφόρων περιστάσεων μάθησης και η θεώρηση της διδασκαλίας ως ενός 

διδακτικού πειράματος. Αυτές οι παιδαγωγικές αρχές επιδιώκεται να εφαρμόζονται και στα 

ΣΠΠΕ.  

Στην ΕΕ χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι και τεχνικές από αυτές της τυπικής 

εκπαίδευσης. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα γίνεται μια αντίστροφη υπόθεση, της 

χρησιμοποίησης στο σχολείο των μεθόδων της ΕΕ (Καψάλης Αχιλ. & Παπασταμάτης 

Αδαμ.,2000, Καλαθάκη Μ., 2005α). Η ΠΕ, καινοτομώντας στη χρήση διδακτικών μεθόδων 

και τεχνικών, χρησιμοποιεί πολλές από τις μεθόδους της ΕΕ. Η εμψύχωση είναι βασική 

μέθοδος στην ΕΕ και προωθείται σημαντικά και στην ΠΕ, όπου ενθαρρύνονται οι επαφές και 

η συνεργασία των σπουδαστών με τον επιμορφωτή. Ο προσανατολισμός στην πράξη 

χαρακτηρίζει την ΕΕ και την ΠΕ όπου οι προϋποθέσεις μάθησης, οι προηγούμενες γνώσεις 



και οι εμπειρίες του σπουδαστή αποτελούν αφετηρία για την οικοδόμηση της νέας γνώσης. Ο 

πρωταρχικός σκοπός των ΣΠΠΕ και των ΠΕΕ είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων, δεξιοτήτων και 

στάσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν στη ζωή. 

Τα στάδια σχεδιασμού και οι φάσεις δόμησης και ανάπτυξης των ΠΕΕ και των ΣΠΠΕ 

παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες. Τα προγράμματα αυτά δομούνται σε τρία επίπεδα, το 

γνωστικό με τη θεωρητική κατάρτιση των υποκειμένων, το επίπεδο της ανάπτυξης των 

δεξιοτήτων με την πρακτική άσκηση και το επίπεδο της αλλαγής στάσεων, αξιών, 

νοοτροπιών.  

 

3.2. Όταν η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων συναντούνται 

στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών 

Η επιστημονική συνεργασία εκπαιδευτικών μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων, οι 

πολυθεματικές συζητήσεις, η ενασχόληση με θέματα της προσωπικής τους επιλογής κάνει 

τους εκπαιδευτικούς να ξεφεύγουν από τη σχολική ρουτίνα, από τα καθημερινά και τα 

τετριμμένα. Η ενασχόληση με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

διευρύνουν τους ορίζοντες της πληροφορίας, της γνώσης και του τρόπου σκέψης 

εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. Οι μετρήσεις πεδίου, η συλλογή νωπού υλικού και η 

παρατήρησή του με μεγενθυτικό φακό, σε μικροσκόπιο ή στερεοσκόπιο και άλλες σχετικές 

ερευνητικές δραστηριότητες πεδίου κάνουν πιο φιλικά τα μαθήματα των Φυσικών 

Επιστημών σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Με την ομαδική εργασία, γνωρίζουν πολύ 

καλύτερα τους μαθητές τους και τους συναδέλφους τους, αφού βρίσκονται περισσότερο 

χρόνο μαζί, βιώνουν διάφορες καταστάσεις και συμπεριφορές που βοηθούν στην αποκάλυψη 

στοιχείων των χαρακτήρων τους, γίνονται έκδηλες οι στάσεις ζωής τους. Τα μέλη των 

ομάδων οικοδομούν ισχυρές φιλίες επειδή δένονται πολύ και υποστηρίζονται 

συναισθηματικά μεταξύ τους με αποτέλεσμα, όποιοι συναισθηματικοί κλυδωνισμοί 

προκύψουν, αποσβένονται ευκολότερα μέσα στην ομάδα παρά μέσα στην τάξη.   

Η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια των προγραμμάτων ΠΕΕ και 

ΣΠΠΕ γίνεται στο σχολείο και στο πεδίο, σε πραγματικές καταστάσεις.  

Οι εκπαιδευτικοί με κατάλληλη εκπαίδευση καλούνται να παίξουν σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη μιας αειφόρου κοινωνίας. Με δεδομένη την πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών 

φαινομένων, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών οφείλει να περιλαμβάνει τις απαραίτητες 

επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, που να επιτρέπουν την πλήρη κατανόηση των 

αιτιών και των συνεπειών των περιβαλλοντικών προβλημάτων αλλά και την αξιολόγηση των 

προτεινόμενων λύσεων (UNESCO 1997; Σκορδούλης-Σωτηράκου 2005).  

Έχουν όμως λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτροβάθμιας Εκπαίδευσης για να εφαρμόσουν την ΠΕ  στην πράξη; Τα χρόνια κατά τα 

οποία σπούδασαν, η ΠΕ ήταν σχεδόν ανύπαρκτη ή σε πολύ πρώιμο στάδιο, η δε ΕΑΑ 



συγκεκριμενοποιείται και αρχίζει να εφαρμόζεται διεθνώς την τελευταία μόλις δεκαετία. Οι 

πληροφορίες και η ενημέρωση των εκπαιδευτικών γι αυτές προέρχονται είτε από 

συμπληρωματικές σπουδές, είτε από την προσωπική τους ενασχόληση.  

Για τους παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της στάσης των εκπαιδευτικών 

απέναντι στο περιβάλλον και στην ΠΕ, έχουν ασχοληθεί αρκετοί ερευνητές. Όσοι 

εκπαιδευτικοί, λόγω της καταγωγής τους από περιοχές της υπαίθρου, ήλθαν σε επαφή με τη 

φύση από την παιδική τους ηλικία, και συνεπώς, διαθέτουν βιώματα και εμπειρίες από το 

φυσικό περιβάλλον, φαίνεται ότι αναπτύσσουν και διαφορετικές στάσεις και συμπεριφορές 

απέναντί του (Περδικάρη Σ., Σκαναβή Κ., Κοντογιάννη Α., 2005; Chawla L., 1998). Η 

Μπαζίγου Κ. (2005) μιλάει για εκπαιδευτικούς που βρέθηκαν παγιδευμένοι σε ένα σύστημα 

που δεν τους άφηνε πολλά περιθώρια για την ανάπτυξη των προσωπικών τους επιλογών και 

αναζητώντας να βελτιώσουν την πρακτική τους, ήρθαν σε επαφή με την ΠΕ. Βρήκαν στην 

παιδαγωγική μεθοδολογία της σαν ένα μέσο να ξεπεράσουν τους περιορισμούς που έθετε το 

επίσημο σύστημα, οπότε με αυτή την έννοια, ανέπτυξαν μια «κοινωνική στρατηγική» 

διαφοροποιημένη από αυτή των περισσότερων συναδέλφων τους.   

Πάντως, η χρόνια και αποκλειστική ενασχόληση των εκπαιδευτικών με τη διδασκαλία των 

ίδιων γνωστικών αντικειμένων συμβάλει στην αδράνεια ανάληψης πρωτοβουλιών και 

υποχρεώσεων πέραν των συμβατικών τους, στην αδυναμία οργάνωσης μιας έρευνας και μιας 

διδακτικής διαδικασίας που ξεφεύγει από τα καθημερινά, τα συμβατικά και υποχρεωτικά. Η 

αποκτηθείσα «δημοσιοϋπαλληλική αντίληψη», μετά από πολλά χρόνια υπηρεσίας, κρατά 

μακριά τους εκπαιδευτικούς από το να δοκιμάσουν νέες διδακτικές πραχτικές που θα 

βελτιώσουν το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο που παρέχουν. Η ΠΕ έρχεται να λύσει αυτό 

το πρόβλημα, να τους βοηθήσει να βγουν από το τέλμα (Καλαθάκη Μ., 2005). Πολλά είναι 

τα βιβλιογραφικά δεδομένα που συνηγορούν υπέρ της σημαντικής συμβολής των ΣΠΠΕ στην 

προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών που τα υλοποιούν. Σε μια 

έρευνα των Τσιούλη και Τζιότζιου (2005), ιδιαίτερα υψηλές ήταν οι θετικές γνώμες των 

εκπαιδευτικών που καταγράφηκαν στην ερώτηση για το αν η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα 

ΠΕ και η άλλου είδους επικοινωνία με τους μαθητές, ωφελεί τον εκπαιδευτικό. Οι θετικές 

απαντήσεις που δόθηκαν, ανήλθαν στο 93% για τα Παιδαγωγικά, στο 90% για τα Κοινωνικά, 

στο 80% για τα πολιτισμικά και στο 72% για τα  Επιστημονικά. Οι επιστημονικές 

συνεργασίες στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών δικτύων συμβάλλουν στην απελευθέρωση 

της έκφρασης και της δημιουργικότητας της εκπαιδευτικής κοινότητας (Καλαθάκη Μ. κά, 

2006).  

Συμπερασματικά, η εισαγωγή της ΠΕ στην ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση φέρνει μια 

δυναμική για συλλογική επανακοινωνικοποίηση των καθηγητών και στηρίζει την ανάπτυξη 

ενός εναλλακτικού επαγγελματικού προφίλ των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών (Μπαζίγου Κ. 

(2005) Η. Το περιεχόμενο που ο εκπαιδευτικός δίνει στον επαγγελματικό του ρόλο μπορεί να 



τον ενδυναμώσει ή αντίθετα να τον αποδυναμώσει στο παιδαγωγικό του έργο. Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού που υλοποιεί προγράμματα ΠΕ, και ιδίως ΕΑΑ, προσανατολίζεται στη 

διαμόρφωση μιας κοινωνίας πολιτών υπεύθυνων, ενεργών και ικανών να ασκήσουν κριτική, 

να αρθρώσουν πολιτικό λόγο και να αναλάβουν πρωτοβουλίες όποτε χρειαστεί. 

Ο Κοσμίδης κά (2005) χαρακτηρίζουν την παρακολούθηση υλοποίησης ενός ΣΠΠΕ ως 

εκπαιδευτική επιμόρφωση.  Οι Λέκκας Θ. κ.ά (2005) αποδίδουν ευρύτερη σημασία στα 

ΣΠΠΕ από αυτή της μόρφωσης των μαθητών, της ατομικής, επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών, της βελτίωσης της κουλτούρας του σχολείου. Είναι αυτή του αντίκτυπου 

στην ευρύτερη σχολική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία. Αναφέρουν ότι «Αν οι μαθητές 

και οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στα προγράμματα ΠΕ ήταν οι άμεσα επωφελούμενοι από 

την εκπαιδευτική διαδικασία της ΠΕ, υπάρχει ένας πολλαπλάσιος αριθμός ατόμων που 

έρχονται έμμεσα σε επαφή με τις πολλαπλές θετικές επιπτώσεις των προγραμμάτων αυτών. 

Είναι οι υπόλοιποι μαθητές της σχολικής μονάδας, οι γονείς και οι οικογένειες των άμεσα 

εμπλεκομένων μαθητών που σε πολλές περιπτώσεις παίζουν το ρόλο πηγών/δεκτών 

πληροφόρησης, οι τοπικές κοινωνίες στις οποίες απευθύνονται με τη δραστηριοποίησή τους οι 

μαθητικές ομάδες και με τις οποίες συνεργάζονται». 

 

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό που αναφέρεται στην ΠΕ των εκπαιδευτικών, σημειώνεται η 

περιορισμένη επιστημονική υποστήριξη και καθοδήγηση για αρτιότερο σχεδιασμό των 

ΣΠΠΕ που φαίνεται να έχουν λάβει μέχρι τώρα οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με την ΠΕ. 

Αντικείμενο έρευνας της παρούσας μελέτης αποτέλεσε το κατά πόσο τα ΣΠΠΕ που 

απευθύνονται σε μαθητές μπορούν να επιμορφώνουν έμμεσα, σε μια διαδικασία 

αυτομόρφωσης και ενδοσχολικής επιμόρφωσης, και τους εκπαιδευτικούς των παιδαγωγικών 

ομάδων που τα υλοποιούν. Στο επόμενο κεφάλαιο αναπτύσσεται η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε προκειμένου να ερευνηθεί το παραπάνω βασικό ερώτημα. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση σε Σχετικές Έρευνες  

Με την επισκόπηση της βιβλιογραφίας διερευνήθηκαν απόψεις ερευνητών σχετικών με το 

μελετούμενο θέμα, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις τους, τα οποία συσχετίστηκαν και 

συνεκτιμήθηκαν στην προτεινόμενη έρευνα. Προέκυψαν συγκλίσεις και αποκλίσεις σε ότι 

αφορά τη δομή και την οργάνωση των ΠΕΕ που η σύγχρονη εκπαιδευτική κοινότητα 

προτείνει. Η βιβλιογραφική έρευνα έγινε σε ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία. 

Έλαβε χώρα μελέτη ιστοσελίδων, βιβλίων, άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, 

ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια. Έρευνα έγινε και σε εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ προς 

τις Διευθύνσεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αφορούσαν στο θεσμικό πλαίσιο 

υλοποίησης των ΣΠΠΕ. Οι βασικές αρχές και οι στόχοι της ΠΕ αναζητήθηκαν κυρίως σε 

έγγραφα των Ηνωμένων Εθνών. 

Υπάρχει ένας σχετικά μικρός αριθμός ερευνών που αναφέρονται στην επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών στην ΠΕ στην Ελλάδα και μάλιστα, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, μέσα από τα 

σεμινάρια. Δεν υπάρχει έρευνα που να αναφέρεται στην ενδοσχολική επιμόρφωση και να 

αποκαλύπτει το ρόλο των ΣΠΠΕ στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, όπως η παρούσα. 

Ανάλογη έρευνα αποτελεί αυτή της Ρούσου Σ. (2007) με θέμα την υλοποίηση προαιρετικών 

προγραμμάτων στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη 

συμβολή της στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Έτσι, ενισχύεται ακόμη 

περισσότερο η ανάγκη διερεύνησης του ρόλου των ΣΠΠΕ στην επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών που τα σχεδιάζουν και τα υλοποιούν. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, 

εντοπίστηκαν στον Ελλαδικό χώρο,  οι παρακάτω ερευνητικές εργασίες οι οποίες σχετίζονται 

με την ΕΕ όπως αυτή παρέχεται στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στην ΠΕ μέσα από τα 

ΣΠΠΕ. Παρακάτω παραθέτονται ο τίτλος και τα βασικά τους συμπεράσματα, τα οποία 

συζητούνται και στα κεφάλαια των αποτελεσμάτων. 

 

Σε ότι αφορά την ΠΕ που έχουν λάβει οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σήμερα στα δημόσια 

σχολεία, η έρευνα του Φύκαρη Ι. (1998) στα πλαίσια της Διπλωματικής του Εργασίας στον 

Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών του Παιδαγωγικού Τομέα της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποκαλύπτει πολλά και σημαντικά στοιχεία. Η 

εργασία είχε τίτλο «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στην 

Ελλάδα, θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση». Αντικείμενο της έρευνας ήταν η διερεύνηση 



της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, στα Τμήματα Εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδασκαλία της ΠΕ. Από την έρευνα προκύπτει ότι οι 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι φοίτησαν στα Τμήματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα 

την 5ετία 1990-1995, στο μεγαλύτερο μέρος τους, δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι, ώστε να 

ανταποκριθούν στις διδακτικές απαιτήσεις της ΠΕ. Η παραπάνω διαπίστωση συνάγεται από 

τον μικρό αριθμό των προσφερόμενων μαθημάτων, από το είδος των μαθημάτων αυτών, 

αφού τα περισσότερα είναι επιλεγόμενα και από τον μικρό αριθμό διδακτικών μονάδων που 

προσφέρουν τα μαθήματα αυτά συγκριτικά με το απαιτούμενο σύνολο για απόκτηση πτυχίου. 

Επίσης, το περιεχόμενο των μαθημάτων αυτών εστιάζεται περισσότερο στην παροχή 

εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον, ενώ η 

μεθοδολογία και ο σχεδιασμός τους περιορίζεται στο ελάχιστο. Επιπροσθέτως, δε διακρίνεται 

τάση πειραματικού σχεδιασμού και πρακτικής άσκησης των ίδιων των υποψηφίων 

εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να προσεγγιστούν άμεσα και βιωματικά οι τρόποι και οι μέθοδοι 

υλοποίησης της ΠΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί αποτελούν ένα μεγάλο 

τμήμα του ενεργού πληθυσμού των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Από τα συμπεράσματα της έρευνας μπορεί να δικαιολογηθεί η ανάγκη για 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην ΠΕ που εκφράζουν έντονα, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, σε 

πολλές έρευνες, τα τελευταία χρόνια. 

 

Η έρευνα των Καρατζά Μ, Τζικόπουλου Α,  Αποστολάκη Ι. (2003) με τίτλο  «Ο ρόλος του 

εκπαιδευτή ενηλίκων στην Δια Βίου Μάθηση και οι απόψεις τους για το ρόλο τους και τις 

τεχνικές που χρησιμοποιούν» αναδεικνύει τις απόψεις των Ελλήνων Εκπαιδευτών Ενηλίκων 

για το ρόλο τους και τις τεχνικές που χρησιμοποιούν. Οι ερευνητές εστίασαν στο κατά πόσο 

οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων στην Ελλάδα συνειδητοποιούν τη μεταβολή του ρόλου τους από 

παραδοσιακούς εκπαιδευτές σε «διευκολυντές» και υποστηρικτές. Από την επεξεργασία των 

στοιχείων της έρευνας γίνεται φανερό ότι οι στόχοι στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών πρέπει να 

επικεντρώνονται περισσότερο στην ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων, αλλά και δεξιοτήτων 

που θα επιτρέψουν στους εκπαιδευτές να προωθήσουν την ανάπτυξη ικανοτήτων των 

εκπαιδευόμενων σχετικά με τη Δια Βίου Μάθηση. Η θεμελίωση των προϋποθέσεων για Δια 

Βίου Μάθηση αποτελεί βασικό στόχο των προγραμμάτων ΠΕ και κυρίως της ΕΑΑ. Για να 

ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί και σε αυτές τις απαιτήσεις των ΣΠΠΕ πρέπει να 

επιμορφωθούν σχετικά.  

 

Η «καταγραφή επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών και σχεδιασμός προγραμμάτων 

επιμόρφωσης» ήταν μια μελέτη περίπτωσης μιας σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με το μοντέλο D.I.O.N (Diagnosis of Individual and Organizational Needs). 

Επιχειρήθηκε στη Διπλωματική Εργασία ΕΑΠ του Τσετσίλα Ι. (2006). Η έρευνα εστίασε στις 



επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών μίας σχολικής μονάδας της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης σε επίπεδο σχολικής μονάδας, σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. 

Προτάθηκε και σχεδιασμός ενός προγράμματος επιμόρφωσης στηριζόμενο στις 

καταγεγραμμένες ανάγκες, στις εμπειρίες και στις προτάσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών. 

Σε επαγγελματικό επίπεδο οι επιμορφωτικές ανάγκες αναφέρονται στην ενίσχυση βασικών 

στοιχείων του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών (συνεργασία με γονείς και τοπική 

κοινωνία, ανάπτυξη πρωτοβουλιών για εφαρμογή καινοτομιών, ενίσχυση της επιστημονικής 

και επαγγελματικής κατάρτισης) ενώ σε προσωπικό επίπεδο αφορούν κυρίως την ενίσχυση 

της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών λόγω της ανασφάλειας που 

αισθάνονται από τον ανεπαρκή γνωστικό τους εξοπλισμό. 

 

«Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε 

θέματα Αγωγής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Νομαρχίας Πειραιά» επιχείρησε και η  

Καταραχιά Σοφία (2007). Διερευνήθηκαν οι ανάγκες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Νομαρχίας Πειραιά σε θέματα ΠΕ. Οι εκπαιδευτικοί που 

ασχολούνται με την ΠΕ έχουν θετική άποψη για τα προγράμματα στα οποία διδάσκουν, 

δηλώνουν όμως ότι έχουν ελλιπή θεωρητική και διδακτική κατάρτιση και ως εκ τούτου 

χρειάζονται και επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα. Θεωρούν ότι 

τα επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς ΠΕ μπορούν να συνεισφέρουν πολλά στο 

έργο των εκπαιδευτικών, αλλά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα που αφορούν τόσο το 

σχεδιασμό, όσο και την οργάνωσή τους. Στα υπέρ των ΣΠΠΕ συγκαταλέγουν τον 

εμπλουτισμό των γνώσεων και εμπειριών των μαθητών, που τους καθιστά περισσότερο 

ευαισθητοποιημένους και υπεύθυνους σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον, οδηγώντας τους 

μακροπρόθεσμα σε αλλαγή συμπεριφοράς και στάσης ζωής.  

 

Τα «κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

& λόγοι διακοπής της συμμετοχής τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ανατολικής 

Αττικής» αναζητήθηκαν από τις ερευνήτριες Αγγελίδου Ε. και Κρητικού Ε. (2005) σε έρευνα 

που αφορούσε στους λόγους για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής συμμετέχουν σε προγράμματα ΠΕ και για τους οποίους 

διακόπτουν (προσωρινά ή μόνιμα) τη συμμετοχή τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας, τα πρωταρχικά κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην ΠΕ είναι καταρχήν 

κίνητρα «παιδαγωγικού τύπου», που συνδέονται με τον καινοτόμο παιδαγωγικό χαρακτήρα 

της ΠΕ (μεθόδους, δραστηριότητες της ΠΕ) και ακολουθούν τα κίνητρα με «ορθολογική 

αιτιολόγηση» που συνδέονται με την ανάγκη αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων.  

 



Η «Διερεύνηση της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού σε πρόγραμμα εφαρμογής 

έρευνας δράσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης των  

Κοσμίδη Π., Μπαγάκη Γ, Κρητικού Ε. και Καλουδιώτη Σ. (2005) με τη μεθοδολογία της 

έρευνας δράσης. Επιχειρήθηκε να προσδιοριστούν και να διερευνηθούν δυσκολίες και 

προβλήματα που προκύπτουν στη διάρκεια υλοποίησης ενός προγράμματος ΠΕ καθώς και να 

αναζητηθούν τρόποι βελτίωσης των συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προγραμμάτων. 

Διερευνήθηκε, μέσα από τη λειτουργία και τις εργασίες της ερευνητικής ομάδας, ο ρόλος της 

παιδαγωγικής ομάδας και η επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. 

Μέσα από την λειτουργία της ομάδας με τη συζήτηση, την ανταλλαγή ιδεών και τη 

διατύπωση διαφορετικών θέσεων δόθηκε η δυνατότητα για καλύτερη οργάνωση των 

σκέψεων και των προβληματισμών τους, εφαρμογή και δοκιμή των βελτιωτικών πρακτικών 

που σχεδίασαν, καταγραφή και αξιοποίηση των προβληματισμών στη διάρκεια της έρευνας. 

Παρατήρησαν ότι η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συντελείται με την πάροδο 

του χρόνου, μέσα από τη συζήτηση και την ανάλυση καταστάσεων, βιωμάτων και εμπειριών 

στη διάρκεια των συναντήσεων εργασίας της ομάδας έρευνας καθώς και με την δοκιμή των 

νέων βελτιωμένων σχεδιασμών. 

 

Στον ίδιο τομέα ανήκει και η έρευνα της Ρούσσου Σ. (2007) με τίτλο «Η υλοποίηση 

προαιρετικών προγραμμάτων στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και η συμβολή της στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών». 

Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, 

εστιάζοντας κυρίως στις μεθόδους εκείνες, που στηρίζονται στην πρακτική εξάσκηση και 

στην εμπειρία. Σκοπός της μελέτης ήταν να εξεταστεί αν και σε ποιο βαθμό η υλοποίηση 

προαιρετικών προγραμμάτων καινοτόμων δράσεων από τους εκπαιδευτικούς της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Αργολίδας συμβάλλει στην 

επαγγελματική τους ανάπτυξη. Ως μέθοδοι συλλογής δεδομένων επελέγησαν τα 

ερωτηματολόγια και η συνέντευξη. Από τη συζήτηση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι τα 

προγράμματα καινοτόμων δράσεων συμβάλλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών και κάτω από προϋποθέσεις είναι δυνατό να αποτελέσουν μια μορφή άτυπης 

επιμόρφωσης. Οι εκπαιδευτικοί του Ν. Αργολίδας που έχουν υλοποιήσει προγράμματα 

καινοτόμων δράσεων αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες μέσω των προγραμμάτων και 

διαμορφώνουν νέες στάσεις απέναντι στο επάγγελμά τους.  

  

Η «Αξιοποίηση Ερευνών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο» 

επιχειρήθηκε από τη Σπυροπούλου Δ. (2000). Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η 

διερεύνηση άρθρων της τελευταίας πενταετίας, σε ότι αφορά την οριοθέτηση του 

περιεχομένου των προγραμμάτων ΠΕ που υλοποιούνται, τη διδακτική μεθοδολογία που 



ακολουθείται, τα μέσα και εργαλεία υλοποίησής τους, τη μελέτη σε βάθος του τιθέμενου 

προβλήματος, την αξιολόγηση της πορείας και της συμμετοχής των μαθητών αλλά και του 

τελικού προϊόντος-αποτελέσματος του προγράμματος που μελετούν. Στα ΣΠΠΕ που 

μελέτησε, διαπιστώθηκαν ακαθόριστο περιεχόμενο, μεγαλεπήβολοι στόχοι χωρίς ιεράρχηση 

των διδακτικών παρεμβάσεων και των έργων για την υλοποίησή τους, λίγος διαθέσιμος 

χρόνος για οργάνωση, για ουσιαστικό προγραμματισμό και για τήρηση συγκεκριμένης 

μεθοδολογίας. Η συλλογή των πληροφοριών και η ενημέρωση από διάφορες πηγές, όπως 

υπηρεσίες, τομείς, εκδρομές, κλπ ήταν σε βάρος της γνώσης και της επεξεργασίας των 

πληροφοριών. Στα πορίσματα της έρευνας επισημαίνονται ανισοκατανομή πόρων ανά 

περιφέρεια, προβλήματα στη συνεργασία εκπαιδευτικών, υπευθύνων ΠΕ, ΚΠΕ και τοπικών 

φορέων. Σαν γενικό συμπέρασμα της έρευνας, αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων ΠΕ στα σχολεία.  

 

4.2. Σκοπιμότητα της Έρευνας 

Η γενική διαπίστωση ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι φοίτησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα τα τελευταία τριάντα χρόνια, έχουν λάβει ελλιπή μόρφωση σε θέματα διδακτικής 

Μεθοδολογίας και Πρακτικής που απαιτεί η ΠΕ, επιβεβαιώθηκε στην έρευνα του Φύκαρη Ι. 

(1998) που αναφέρθηκε προηγουμένως. Η έρευνα αναφέρεται σε ένα μεγάλο τμήμα του 

σημερινού ενεργού πληθυσμού των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Σχετικά περιορισμένα προέκυψαν, πάντως, τα δεδομένα από την επισκόπηση 

της ελληνικής βιβλιογραφίας σχετικά με την επίδραση των ΣΠΠΕ στους εκπαιδευτικούς που 

τα υλοποιούν (Ρούσου Σ., 2007; Καταραχιά Σ., 2007). Σε μερικές έρευνες, στα πλαίσια 

άλλων ερευνούμενων θεμάτων, καταγράφονται οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 

στην επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη, αλλά αυτές είναι λίγες και 

αποσπασματικές (Τσετσίλας Ι., 2006; Κοσμίδης Π. κά, 2005).  

Αξιολογώντας ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση και ενίσχυση των σχετικών δεδομένων 

που αφορούν στο ρόλο των ΣΠΠΕ ως ΠΕΕ, πραγματοποιήθηκε η παρούσα έρευνα. Είναι 

προφανές ότι ερωτήματα τέτοιου τύπου, δεν μπορούν να απαντηθούν στο πλαίσιο μικρών και 

περιορισμένης έκτασης ερευνών. Απαιτείται, η διεξαγωγή μιας σειράς ερευνών, ενταγμένων 

μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο που θα επιτρέπει τη συνολική και συστηματική εκτίμηση της 

υφιστάμενης κατάστασης στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στην ΠΕ στη χώρα μας. 

 

Η διάσταση της παρούσας έρευνας είναι τοπική και περιορισμένη. Τα συμπεράσματά της 

μπορούν να αξιοποιηθούν όμως σε ευρύτερη κλίμακα. Εκτός από τους εκπαιδευτικούς που 

εκπονούν προγράμματα ΠΕ στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού 

Ηρακλείου, άλλοι εκπαιδευτικοί, ερευνητές, ειδικοί και υπεύθυνοι που χαράζουν πολιτικές 

ΠΕ, το ΥΠΕΠΘ και άλλες αρχές που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην ΕΕ και στην 



ΠΕ, μπορούν να αντλήσουν δεδομένα για τη βελτίωση του έργου τους. Η έρευνα αυτή μπορεί 

να λειτουργήσει πιλοτικά για την εκπόνηση παρόμοιων μελετών σε μεγαλύτερες περιφέρειες 

της χώρας, από όπου μπορούν να προκύψουν γενικότερα συμπεράσματα, εξαιρετικά χρήσιμα, 

για όλους εκείνους που εμπλέκονται στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης ΣΠΠΕ και 

ΠΕΕ.  

 

Σκοπός της έρευνας είναι να περιγράψει, να ερευνήσει και να αξιολογήσει τα γενικά 

χαρακτηριστικά των ΣΠΠΕ σε σύγκριση με αυτά των ΠΕΕ ώστε να αποκαλυφθεί αν ο 

σχεδιασμός των ΣΠΠΕ ικανοποιεί τις βασικές αρχές σχεδιασμού των ΠΕΕ έτσι ώστε τα 

ΣΠΠΕ να μπορούν να λειτουργήσουν ως ΠΕΕ για τους εκπαιδευτικούς που τα υλοποιούν, ως 

περιπτώσεις αυτομόρφωσης και ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Επιδιώκει 

δηλαδή να καταγράψει τις αναλογίες του σχεδιασμού των ΣΠΠΕ στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση με τον σχεδιασμό των ΠΕΕ και να δείξει το κατά πόσο αυτά, ταυτόχρονα και 

έμμεσα, με την εκπαίδευση των μαθητών για τους οποίους προορίζονται, εκπαιδεύουν και 

τους εκπαιδευτικούς των Παιδαγωγικών Ομάδων που τα συντονίζουν.  

 

4.3. Διατύπωση των Ερευνητικών Ερωτημάτων και Καθορισμός των Στόχων της 

Έρευνας 

Αποτελεί σήμερα κοινό τόπο τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία ότι η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι θεσμός στρατηγικής σημασίας τόσο για τη συνεχή 

επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών όσο και για τον εκσυγχρονισμό και 

την ανάπτυξη των ίδιων των εκπαιδευτικών συστημάτων (Φύκαρης Ι., 1998; Σπυροπούλου Δ., 

2000; Ρούσου Σ., 2007; Παπαδούρης Π., 2005). Ο σχεδιασμός, η δόμηση και η υλοποίηση 

ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για ενήλικες, και ειδικότερα για εκπαιδευτικούς, είναι μια 

εξαιρετικά σύνθετη και επίπονη διαδικασία που απαιτεί ξεκάθαρους χειρισμούς ώστε να 

συμβάλλει σημαντικά στην επαγγελματική τους ανάπτυξη (Ρούσου Σ., 2007; Καταραχιά Σ., 

2007). Τα ΣΠΠΕ φαίνεται να συνιστούν περιπτώσεις ενδοσχολικής επιμόρφωσης και 

αυτομόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ότι αφορά στην 

επαγγελματική τους ανάπτυξη (Ρούσου Σ., 2007; Σπυροπούλου Δ., 2000). Η παρούσα έρευνα 

ενδιαφέρεται να ελέγξει κατά πόσο ο σχεδιασμός που ακολουθείται στα ΣΠΠΕ ικανοποιεί τις 

βασικές αρχές σχεδιασμού ενός ΠΕΕ και να διαπιστώσει σε ποιο βαθμό αυτά συμβάλλουν 

στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν. Θα ελέγξει δηλαδή κατά πόσο τα 

ΣΠΠΕ συνιστούν ΠΕΕ.  

Ουσιαστικά, τα ερωτήματα της έρευνας αποτελούν και τα αντικείμενα αξιολόγησης των 

ΣΠΠΕ διότι το κάθε ΣΠΠΕ αποτελεί και ένα γενικό αντικείμενο αξιολόγησης. Οι ειδικότεροι 

παράγοντες που το συνθέτουν αποτελούν τα ειδικά αντικείμενα αξιολόγησης όπως πχ οι 

εκπαιδευτές, οι εκπαιδευόμενοι, τα υλικά στήριξης, ο χώρος μάθησης κλπ (Δημητρόπουλος Ε, 



1996). Η παρούσα έρευνα στοχεύει να αναλύσει τα βασικά στοιχεία σχεδιασμού των ΣΠΠΕ 

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του νομού Ηρακλείου και να τα συσχετίσει με αυτά των 

ΠΕΕ. Στοχεύει στην εξεύρεση αναλογιών, ομοιοτήτων και διαφορών των ΣΠΠΕ με τα ΠΕΕ, 

ώστε να αποδείξει το κατά πόσο και με ποιο τρόπο τα ΣΠΠΕ που σχεδιάζονται για τους 

μαθητές, είναι σχεδιασμένα και σύμφωνα με τις αρχές της ΕΕ ώστε να αποτελούν και 

προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που τα υλοποιούν.  

 

Παρακάτω παραθέτονται τα Ερευνητικά Ερωτήματα που αφορούν στο αν οι εκπαιδευτικοί 

που σχεδιάζουν τα ΣΠΠΕ  

1. Προβαίνουν αρχικά στη μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης και στην εκτίμηση 

σημαντικών δεδομένων; Ειδικότερα διερευνήθηκε το αν λαμβάνουν υπόψη τους  

εκπαιδευτικές πολιτικές που εφαρμόζονται ή πρόκειται να εφαρμοστούν από τις αρμόδιες 

εθνικές και υπερεθνικές αρχές και το θεσμικό πλαίσιο, στρατηγικές και προτεραιότητες των 

φορέων ΕΕ, αν προσδιορίζουν τον πληθυσμό-στόχο, όπως για παράδειγμα, τις ατομικές και 

συλλογικές εκπαιδευτικές ανάγκες του πληθυσμού στόχου, τις κατηγορίες προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει, αν κάνουν διερεύνηση διαθέσιμων υλικών και ανθρώπινων πόρων για την 

υλοποίηση των προγραμμάτων, όπως χρηματοδότηση, υλικοτεχνική υποδομή (τεχνολογική 

υποδομή, προγράμματα τεχνολογικού εκσυγχρονισμού κλπ), στελεχιακό δυναμικό. 

2. Καθορίζουν τον Εκπαιδευτικό Σκοπό και τους επιμέρους Στόχους του κάθε  ΣΠΠΕ; 

3. Κάνουν Προγραμματισμό των εργασιών του κάθε ΣΠΠΕ; σε ότι αφορά την επιλογή και 

δόμηση περιεχομένου, την κατανομή ύλης σε ενότητες, τη διάρκεια θεωρητικής κατάρτισης 

και πραχτικής άσκησης. 

4. Επιλέγουν κατάλληλες Παιδαγωγικές, Διδακτικές Μεθόδους και Εκπαιδευτικά Μέσα; 

ειδικότερα τις ενεργητικές συμμετοχικές μεθόδους με διαθεματική, διεπιστημονική και 

ολιστική προσέγγιση των ζητημάτων και αν καθορίζουν τους στόχους, τον τύπο, το μοντέλο, 

τις μεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης των ΣΠΠΕ.  

5. Προσδιορίζουν τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του προγράμματος; όπως 

προϋπολογισμό, χώρους, εξοπλισμό, διοικητική υποστήριξη, πηγές της γνώσης κλπ 

6. Προβλέπουν μηχανισμούς διάδοσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος και 

ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας;  

 

4.4. Επιλογή Μεθόδου Έρευνας 

Μετά από τη διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων και των στόχων της έρευνας, 

καταρτίστηκε το σχέδιο της έρευνας, επιλέχτηκαν το δείγμα και οι τεχνικές της έρευνας, 

σύμφωνα με τον τρόπο που προτείνεται για τις Ποιοτικές έρευνες (Bird M. et al., 1999, 

Wolcott H.F., 1990, Woods P., 1999). Η Ερευνητική Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην 

παρούσα έρευνα είναι η  Μελέτη Περίπτωσης με Ανάλυση Περιεχομένου (Ανάλυση Λόγου) 



(Bird M., 1990; Hammersley M. and Atkinson P., 1995; Stake, R., 1995). Για καλύτερα 

αποτελέσματα στην εκπαιδευτική έρευνα επιλέγεται συνήθως συνδυασμός μεθόδων και 

τεχνικών, γνωστός ως Τριγωνοποίηση (Cohen & Manion, 1994; Bell J., 1997). Η 

Τριγωνοποίηση αποτέλεσε βασική επιδίωξη της παρούσας έρευνας. Χρησιμοποιήθηκαν 

περισσότερες από μία διαστάσεις στη διεξαγωγή της έρευνας. Συλλέχθηκαν στοιχεία από 

περισσότερες από μία πηγές, από τα ΣΥΠ, τις Εκθέσεις Πεπραγμένων (ΕΠ) και τα κείμενα 

των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε ΣΠΠΕ. Έγινε συνδυασμός Ποιοτικής και Ποσοτικής 

μεθόδου με την ποσοτικοποίηση ποιοτικών δεδομένων (Ιωσηφίδης Θ., 2003). Η 

τριγωνοποίηση βοηθά να ξεπεραστούν προβλήματα μεθοδολογικών περιορισμών, 

επιτυγχάνει τη διασταύρωση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν, ενώ είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμη στη μελέτη περίπτωσης (Cohen & Manion, 1994). Προτείνεται ιδιαίτερα στην 

ανάλυση περιεχομένου, διότι ενισχύεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των συμπερασμάτων 

της (Bell J., 1997). 

 

4.4.1. 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 και είχαν συνταχθεί από τους 

υπεύθυνους εκπαιδευτικούς. Τα τεκμήρια αυτά, με τα οποία επιχειρηματολογούνται οι 

απόψεις αυτής της έρευνας, συγκεντρώθηκαν με τον ακόλουθο τρόπο. Τον Απρίλιο του 2007 

που έγινε η επιλογή του θέματος, ήταν διαθέσιμα για μελέτη τα ΣΠΠΕ που είχαν υλοποιηθεί 

τις σχολικές χρονιές πριν από το 2005-2006. Επέλεξα την τελευταία χρονιά. Όλα τα 

διαθέσιμα προγράμματα ΠΕ που είχαν υλοποιηθεί από τα Γυμνάσια του νομού Ηρακλείου τη 

σχολική χρονιά 2005-2006 ήταν 42. Η έρευνα περιορίστηκε στα ΣΠΠΕ των Γυμνασίων διότι 

ο αριθμός των ΣΠΠΕ που υλοποιούνται από τα Λύκεια είναι μικρός και δεν μπορεί να δώσει 

έγκυρα συμπεράσματα. Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, αν και το Λύκειο είναι 

βαθμίδα εκπαίδευσης ηλικιακά πολύ κοντά στον αυριανό πολίτη, τα προγράμματα ΠΕ που 

υλοποιούνται σ΄ αυτό είναι πολύ περιορισμένα και ανησυχητικά λίγα. Από τα 42 ΣΠΠΕ, 

αρχικά διαχωρίστηκαν τα 8 που είχαν εγκριθεί για χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου και αποτέλεσαν την ομάδα Α. Στη συνέχεια, από τα υπόλοιπα, σχηματίστηκε 

δεύτερη ομάδα από 14, αυτά που πρώτα σε σειρά είχαν αρχειοθετηθεί στο Γραφείο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ομάδα Β). Για την αρχειοθέτησή τους δεν είχε ακολουθηθεί 

συγκεκριμένος κανόνας. Δεν είχε νόημα να μελετηθούν προγράμματα διαφορετικών ετών 

διότι δεν έγινε κάτι σημαντικό στο χώρο της ΠΕ ή γενικότερα που να είχε πιθανόν επιπτώσεις 

στην υλοποίηση των ΣΠΠΕ και να παρουσίαζε ενδιαφέρον η διερεύνησή του. Σημαντική 

επίδραση στην υλοποίηση των ΣΠΠΕ επέφερε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με την τεχνογνωσία 

που παρήγαγε και προώθησε στην πράξη με την υποστήριξη των Περιβαλλοντικών Ομάδων 



στην περίοδο 2003-2006. Η σχολική χρονιά 2005-2006, που αναφέρεται η παρούσα έρευνα, 

είναι η τελευταία χρονιά χρηματοδότησης ΣΠΠΕ από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και κρίθηκε 

κατάλληλη για, τουλάχιστον άμεσες, ενδείξεις της επιρροής του.  

Για την άντληση των στοιχείων της έρευνας επιλέγηκε ο νομός Ηρακλείου επειδή είναι ένας 

σχετικά μεγάλος νομός με αρκετά σχολεία να υλοποιούν προγράμματα ΠΕ, οπότε το δείγμα 

θα ήταν επαρκές και αντιπροσωπευτικό. Είναι ο νομός που εργάζομαι και ξέρω καλά την 

πορεία της ΠΕ τα τελευταία χρόνια αλλά είναι και ο τόπος που κατάγομαι, ζω και εργάζομαι 

και ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τις δυνατότητες που έχουν οι εκπαιδευτικοί αυτού του τόπου 

να παρέχουν ΠΕ. 

 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν  

Α. τα 22 Σχέδια των Προγραμμάτων (ΣΥΠ-Β) που το Φθινόπωρο του 2005 είχαν υποβληθεί 

στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου για έγκριση υλοποίησης 

(ΣΥΠ-Β) και τα 8 Σχέδια των Προγραμμάτων που είχαν υποβληθεί για χρηματοδότηση στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΣΥΠ-Α). 

Β. οι 22 Εκθέσεις Πεπραγμένων (ΕΠ) των ΣΠΠΕ των Γυμνασίων του νομού Ηρακλείου της 

σχολικής χρονιάς 2005-2006.  

Γ. 7 γραπτά κείμενα που έχουν γράψει οι Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στα ΣΠΠΕ και 

περιέχονται στις ΕΠ όπου εκφράζονται τα όσα βίωσαν και αποκόμισαν στα προγράμματα ΠΕ 

που συμμετείχαν.  

Τα 8 ΣΥΠ-Α ήταν σε ηλεκτρονική μορφή, τα 22 ΣΥΠ-Β ήταν σε έντυπη μορφή, οι 22 

Εκθέσεις Πεπραγμένων ήταν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, όπως και τα 7 Γραπτά 

Κείμενα των εκπαιδευτικών, (Βλ Πίνακες προέλευσης του αρχειακού υλικού). 

 Τα Σχέδια των Προγραμμάτων (ΣΥΠ-Α και ΣΥΠ-Β) 

Τα Σχέδια Προγραμμάτων (ΣΥΠ-Β) υποβάλλονται για έγκριση υλοποίησης στην αρχή κάθε 

σχολικής χρονιάς στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου. Ειδικά για 

την έγκριση χρηματοδότησης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ορισμένα από τα ΣΠΠΕ 

επανυποβλήθηκαν με ειδικό Σχέδιο (ΣΥΠ-Α) όπως απαιτούσαν οι προδιαγραφές που έθετε το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα ΣΥΠ-Α είναι αρκετά αναλυτικά σε αντίθεση με τα ΣΥΠ-Β που 

είναι πολύ συνοπτικά και δεν αποκαλύπτουν ακριβώς τα στάδια, τις φάσεις, τους άξονες και 

τη διαφορετικότητα στο σχεδιασμό του κάθε προγράμματος (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).  

Τα ΣΠΠΕ επανασχεδιάζονται στην πορεία σε πολλά σημεία τους, αφού συνεχώς γίνεται 

διαπραγμάτευση με το αντικείμενο του προγράμματος. Οι δραστηριότητες που θα λάβουν 

χώρα στα πλαίσια του προγράμματος, στις περισσότερες φορές τροποποιούνται στην πορεία, 

μεταβάλλοντας σημαντικά τον αρχικό σχεδιασμό. Οπότε, οι ΕΠ παρέχουν τη δυνατότητα 

συλλογής πληρέστερων δεδομένων για τη διερεύνηση των ΣΠΠΕ.  

 



 Οι Εκθέσεις Πεπραγμένων 

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, όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως.  

Οι ΕΠ των ΣΠΠΕ περιείχαν έγγραφα Word και παρουσιάσεις των προγραμμάτων σε Power 

Point, επιλεγμένα τραγούδια, μουσική, φωτογραφίες, μικρά βίντεο. Το υλικό ήταν σε έντυπη 

και 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 αναφέρουν τις εμπειρίες 

τους από το πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν, εκτεταμένα κείμενα με πληροφορίες 

σχετικές με το θέμα του προγράμματος. Πολλές από αυτές κάνουν εκτενή αναφορά στο 

γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος και παραθέτουν πολλά στοιχεία που έχουν 

προκύψει από τη βιβλιογραφική έρευνα. Περιγράφουν δραστηριότητες της ΠΟ και 

παραθέτουν φωτογραφίες και video από αυτές. Μερικές ΕΠ περιέχουν παρουσιάσεις όλου 

του προγράμματος σε Power Point. Ελάχιστες αναφορές γίνονται στη Μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε ενώ αξιολόγηση δεν αναφέρεται σχεδόν καθόλου. Ίσως θα μπορούσαν να 

ληφθούν ως μορφές διαμορφωτικής αξιολόγησης οι συζητήσεις που αναπτύσσονται στις 

ομάδες εργασίας.  

Οι Πίνακες 1 και 2 του παραρτήματος αναφέρονται στο αρχειακό υλικό των ΣΠΠΕ (ΣΥΠ-Α, 

ΣΥΠ-Β, ΕΠ) Γυμνασίων του νομού Ηρακλείου που εγκρίθηκαν για υλοποίηση από τη 

Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης και χρηματοδοτήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατά 

την σχολική χρονιά 2005-2006, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα (Ομάδες Α,Β) 

 

 Κείμενα Εκπαιδευτικών στις Εκθέσεις Πεπραγμένων των ΣΠΠΕ 

Τα  κείμενα των εκπαιδευτικών που περιέχονται στις ΕΠ των προγραμμάτων είναι γραμμένα 

από μερικούς εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στα αντίστοιχα προγράμματα, στα οποία 

συνοψίζονται τα οφέλη από την υλοποίηση των προγραμμάτων και γενικά από την 

ενασχόληση με την ΠΕ. Στα 7 αυτά κείμενα, που γράφτηκαν για να εξωτερικεύσουν τα όσα 

εισέπραξαν οι εκπαιδευτικοί από το πρόγραμμα, πηγαία, αυθόρμητα, περιγράφονται αυτά τα 

ωραία που έζησαν στη διάρκεια του προγράμματος και ήθελαν να τα διαμηνύσουν προς τους 

συναδέλφους τους. Στα κείμενα αυτά φαίνεται το πόσο οι εκπαιδευτικοί έχουν 

συνειδητοποιήσει τη συμβολή των ΣΠΠΕ στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

Τα κείμενα αυτά απαντούν στο θεμελιώδες ερώτημα της έρευνας στο αν δηλαδή οι 

εκπαιδευτικοί μορφώνονται ή όχι, και σε τι, κατά την υλοποίηση των ΣΠΠΕ. Οι απόψεις τους 



ενισχύουν τα πορίσματα της έρευνας και εμπλουτίζουν τα υπόλοιπα δεδομένα από τις 

σκοπιές του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου. Προσεγγίζονται και από τη σκοπιά της 

Μετασχηματίζουσας μάθησης ώστε να φανεί και ο βαθμός μετασχηματισμού της 

προσλαμβανόμενης εκπαίδευσης μέσω των ΣΠΠΕ. 

Δεν έγινε αντιστοίχηση και ταύτιση των γραπτών κειμένων εκπαιδευτικών με το υλικό των 

ΣΥΠ και ΕΠ επειδή δεν υπήρχαν γραπτά κείμενα εκπαιδευτικών σε όλες τις ΕΠ. Στην έρευνα 

αναφέρονται με τις ενδείξεις εκπαιδευτικός Π1,2…  

 

4.4.2. Εκλογή των Εργαλείων της Έρευνας 

Τα κριτήρια αντιστοιχούν στις διαστάσεις των ειδικών αντικειμένων αξιολόγησης 

(Δημητρόπουλος, 1999). Οι ομάδες κριτηρίων, κατά ερευνητικό ερώτημα, καθορίστηκαν με 

βάση την επισκόπηση της βιβλιογραφίας για να ικανοποιήσουν τους σκοπούς και τους 

στόχους της έρευνας. Τα κριτήρια που καταρτίστηκαν ικανοποιούν τις αρχές σχεδιασμού των 

προγραμμάτων ΠΕ και της ΕΕ. Έτσι διασφαλίστηκε ότι τα πεδία της παρούσας έρευνας δεν 

αποτελούν αυθαίρετες επιλογές. Η επιλογή των κριτηρίων βασίστηκε στις αρχές σχεδιασμού, 

δόμησης και υλοποίησης ΠΕΕ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (1999), στους 

στόχους και στη μεθοδολογία της Π.Ε., όπως εκφράστηκαν στις διασκέψεις της Τιφλίδας 

(1977) και της Θεσσαλονίκης (1997) (UNESC, 2004). Για την εξυπηρέτηση των στόχων της 

έρευνας καταρτίστηκε πίνακας 93 αξιολογικών κριτηρίων-δεικτών που αποτέλεσε το 

Εργαλείο Ανάλυσης Περιεχομένου (Πίνακας 8). Τα κριτήρια αυτά παρέχουν τη δυνατότητα 

ελέγχου της συνάφειας του σχεδιασμού των ΣΠΠΕ με τον σχεδιασμό των ΠΕΕ με σκοπό την 

εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της ΠΕ που θα παρέχουν στους εκπαιδευτικούς, 

λειτουργώντας ως «δείκτες ποιότητας» (Φραγκούλης Ι., 2006). Ανάλογη κλίμακα έχουν 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). Ο πίνακας 8 των 

Κριτηρίων Σχεδιασμού Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που 

περιέχεται στο Παράρτημα, αποτελεί το εργαλείο της έρευνας και συντάχθηκε με βάση τη 

βιβλιογραφική επισκόπηση (Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΕΑΠ- Βεργίδης Δ., 1999; 

Σοφούλης, 2006; Καψάλης Α. και Παπασταμάτης Α., 2000; Δημητρόπουλος Ε.,1999; 

Ζυγούρη Ε.,2005; Φλογαϊτη Ε., 2006; Δημητρίου Α., 2007; Καστάνη Κ., 2005; Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου ΣΠΠΕ, 2004; ΕΜΠ, 2006; ΠΙ, 2007; ΥΠΕΠΘ, 2007). Με το μεθοδολογικό αυτό 

εργαλείο είναι δυνατόν να μετρηθεί η παρουσία ή η απουσία ενός χαρακτηριστικού καθώς 

και ο βαθμός διακύμανσής του κατά περίπτωση. Τα ερευνητικά ερωτήματα που περιέχονται 

στον παραπάνω πίνακα αριθμούνται με τη λατινική αρίθμηση, τα υποερωτήματα με ελληνικά 

κεφαλαία γράμματα και τα κριτήρια με αραβικούς αριθμούς.  

Το Εργαλείο Ανάλυσης Περιεχομένου εφαρμόστηκε στους δύο τύπους ΣΥΠ και στις ΕΠ. Στα 

κείμενα έγινε ανάλυση λόγου με μονάδα καταγραφής τη λέξη και τη φράση. 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 όλων των κειμένων και 

αφετέρου διότι, όπως αναφέρουν οι Masrkoff, Shapiro, & Weitman (στο Κυριαζή, 1999), η 

ποικιλία και η διαφορετικότητα των νοημάτων που περιέχονται, ιδιαίτερα κατά τη χρήση μιας 

«μονάδας συμφραζομένων» ή μιας παραγράφου, που εκτενώς χρησιμοποιήθηκαν στη 

συγκεκριμένο τμήμα της έρευνας, δεν μπορούν να διακριθούν μέσα από τέτοιου είδους 

προγράμματα.  

 

4.4.3. Συλλογή Δεδομένων 

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της έρευνας δημιουργήθηκαν 6 κατηγορίες δεδομένων 

που αναφέρονταν αντιστοίχως στα ερευνητικά ερωτήματα (Ι-VI) για την καταγραφή των 

δεδομένων και την εισαγωγή τους στον Η/Υ για επεξεργασία (Αξονική Κωδικοποίηση). Στον 

Πίνακα 3 του Παραρτήματος αναφέρονται τα ερευνητικά ερωτήματα με τον αντίστοιχο 

αριθμό των κριτηρίων. 

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 εξετάστηκε με ένα δομημένο τρόπο, κατά τον οποίο αναζητήθηκαν 

συγκεκριμένες κατηγορίες πληροφοριών, κάνοντας ανάλυση του περιεχομένου τους και πιο 

ειδικά, ανάλυση λόγου για να ενισχύσουν τη βαθμολογία που δινόταν κατά περίπτωση. Όλες 

οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι επισημάνσεις των ΣΠΠΕ συνυπολογίστηκαν στην εξαγωγή 

της τελικής βαθμολογίας κάθε κριτηρίου στα ΣΥΠ και στις ΕΠ των ΣΠΠΕ. Απομονώθηκαν 

φράσεις που ήταν χαρακτηριστικές για απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα ή αποδεικτικές 

των κριτηρίων και οι πιο ενδεικτικές από αυτές, παρατίθενται στη συζήτηση των 

αποτελεσμάτων. 

Η βαθμολόγηση των κριτηρίων έγινε σε κλίμακα 0-4 

0: Δεν υπήρχαν στοιχεία  

1: Με σημαντικές ελλείψεις 

2: Μέτριο 

3: Καλό  

4: Αρκετά καλό 

Το μηδέν (0) της κλίμακας δόθηκε στις περιπτώσεις που δεν ήταν δυνατόν να προκύψει 

απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα ή στο κριτήριο επειδή δεν υπήρχαν στοιχεία στο 

αρχειακό υλικό. 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 του 

κριτηρίου. Ελεγχόταν δηλαδή αν αναφερόταν το κάθε κριτήριο ξεκάθαρα μέσα στο έντυπο 

του ΣΥΠ-Β 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 κάποιων φράσεων 

του αρχειακού υλικού.  

Όλα τα κριτήρια του Εργαλείου Ανάλυσης Περιεχομένου μπόρεσαν να διερευνηθούν με 

ευκολία στο ΣΥΠ-Α επειδή, τα περισσότερα από αυτά, περιέχονται με την ίδια διατύπωση, 

ως εδάφια για συμπλήρωση, πράγμα όμως το οποίο δε συμβαίνει με το ΣΥΠ-Β. Στην 

περίπτωση του ΣΥΠ-Β, επειδή είναι πολύ συνοπτικό, πολλά κριτήρια του Εργαλείου 

Ανάλυσης Περιεχομένου κωδικοποιήθηκαν σε εδάφια με ευρύτερο περιεχόμενο. Για 

παράδειγμα, στο εδάφιο Δ2 του ΣΥΠ-Α γίνεται εμπεριστατωμένη περιγραφή του θέματος του 

ΣΠΠΕ με την οποία κατατοπίζεται ο αναγνώστης, ενώ το ΣΥΠ-Β στερείται την αντίστοιχη 

περιοχή.  

Στην προσπάθεια αποσαφήνισης του τρόπου σχεδιασμού των ΣΠΠΕ, όπως αναφέρθηκε και 

αλλού, εκτός από τα ΣΥΠ, χρησιμοποιήθηκαν και οι ΕΠ διότι, όπως αποδείχτηκε από την 

έρευνα, αρκετά πράγματα που έλαβαν χώρα στη διάρκεια των προγραμμάτων δεν είχαν 

αρχικά σχεδιαστεί, αποτελούν όμως τμήμα του γενικού σχεδίου υλοποίησής τους. Έτσι, από 

το συνδυασμό των δεδομένων προέκυψε πληρέστερη εικόνα για τα σχέδια των ΣΠΠΕ. Η 

βαθμολόγηση των ΕΠ στηρίχτηκε κυρίως σε όσα έγραψαν για τα προγράμματα οι 

εκπαιδευτικοί και οι μαθητές που το υλοποίησαν. Ο σκοπός της συγγραφής των ΕΠ από τους 

εκπαιδευτικούς που συντονίζουν τα προγράμματα είναι η παρουσίαση στους αναγνώστες των 

δραστηριοτήτων του προγράμματος και όχι η αξιολόγησή τους.  

Η ανάγνωση και ανάλυση του αρχειακού υλικού των ΣΠΠΕ αποδείχτηκε δύσκολη υπόθεση. 

Υπήρχαν στοιχεία που εύκολα και άμεσα απαντούσαν σε ορισμένα κριτήρια, σε πολλές όμως 

περιπτώσεις, τέτοια στοιχεία προερχόταν από την ερμηνεία των δεδομένων και όχι από 

συγκεκριμένες αναφορές. Δεν κατέστη δυνατόν να απαντηθούν όλα τα κριτήρια μέσω της 

μελέτης και των τριών ειδών αρχειακού υλικού που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα αυτή 

(ΣΥΠ-Α, ΣΥΠ-Β, ΕΠ). Οι ΕΠ δίνουν απαντήσεις σε μεγαλύτερο αριθμό κριτηρίων από ότι 

συμβαίνει με τα ΣΥΠ-Β. Η βαθμολόγηση και η σύγκριση και στους δύο τύπους ΣΥΠ ήταν 

πολύ ευκολότερη από τη βαθμολόγηση των Εκθέσεων Πεπραγμένων (ΕΠ). Αυτό οφείλεται 

στο ότι τα ΣΥΠ έχουν οργανωμένη, τυποποιημένη μορφή που είναι ίδια για όλα τα ΣΠΠΕ, 

πράγμα το οποίο δε συμβαίνει με τις ΕΠ οι οποίες περιείχαν μεγάλη ποικιλία κειμένων,  

οπτικοακουστικό, ψηφιακό, έντυπο υλικό. Η ιδιαίτερη δυσκολία στη βαθμολόγηση των ΕΠ 

προήλθε κυρίως από τον ελεύθερο τρόπο γραφής τους, τη μεγάλη τους έκταση, την ποικιλία 

της μορφής τους.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις μηδενικής βαθμολόγησης των ΕΠ και των ΣΥΠ 

επειδή δεν υπήρχαν στοιχεία, δε σημαίνει ότι κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του 

προγράμματος, αυτά τα κριτήρια δεν ικανοποιήθηκαν στην πραγματικότητα. Απλά, δεν 

καταγράφηκαν επαρκή στοιχεία που να οδηγήσουν σε υψηλότερη βαθμολογία. 



4.5. Ανάλυση Δεδομένων 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, η ανάγνωση του δείγματος έγινε σε τρία επίπεδα: 

αυτό των δύο τύπων ΣΥΠ, των ΕΠ και των γραπτών κειμένων των εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν στην υλοποίηση των ΣΠΠΕ.  

Βαθμολογήθηκε ένας μεγάλος αριθμός κριτηρίων του Εργαλείου Ανάλυσης Περιεχομένου 

και στα τρία είδη του αρχειακού υλικού (ΣΥΠ-Α, ΣΥΠ-Β και ΕΠ) και έγινε η σχετική 

στατιστική ανάλυση. 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 4 του Παραρτήματος φαίνονται τα κριτήρια του Εργαλείου Ανάλυσης 

Περιεχομένου για τα οποία υπήρξαν ή δεν υπήρξαν στοιχεία για την ικανοποίησή τους ή 

εκτιμήθηκαν συνολικά. 

Στη συνέχεια, τα δεδομένα διαρθρώθηκαν, κατηγοριοποιήθηκαν και ταξινομήθηκαν για να 

ακολουθήσει η ανάλυσή τους κατά κριτήριο κάθε ερευνητικού ερωτήματος. Κατά την 

επιμέρους θεματική ανάλυση των δεδομένων και των μεταξύ τους σχέσεων, καταρτίστηκαν 

πίνακες ποσοτικοποίησης των αποτελεσμάτων, ανάλυσης και ομαδοποίησής τους για 

ευκολότερη και αντικειμενικότερη εξαγωγή συμπερασμάτων αλλά και για να μπορούν να 

επεξεργαστούν με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. Δημιουργήθηκαν δύο βάσεις 

δεδομένων στο EXCEL, μία για τα προγράμματα της Ομάδας Α και μία γι αυτά της Ομάδας 

Β, στις οποίες καταχωρήθηκαν οι βαθμολογίες που έλαβε το κάθε πρόγραμμα στο ΣΥΠ-Β, 

στην ΕΠ και στο ΣΥΠ-Α.  

 

Η Στατιστική Ανάλυση των ποσοτικοποιημένων δεδομένων  (βαθμολογιών) που προέκυψαν 

από τα μη δομημένα στοιχεία των δύο τύπων ΣΥΠ χωριστά και των ΕΠ έγινε με τη χρήση 

του εξειδικευμένου λογισμικού Microsoft Excel και του Statistical  Package  for  Social  

Science  (SPSS). Εξήχθηκαν οι συχνότητες (Ν) και οι % σχετικές συχνότητες (ποσοστά) ανά 

κριτήριο ικανοποίησης κάθε ερευνητικού ερωτήματος. Στους πίνακες των αποτελεσμάτων, 

για κάθε κριτήριο, σε κάθε κελί, περιέχονται οι % σχετικές συχνότητες (από πάνω) και οι 

συχνότητες (από κάτω) για τους βαθμούς 0,1,2,3,4 που έλαβαν τα ΣΠΠΕ. Η στατιστική 

ανάλυση έγινε στις 22 ΕΠ, στα 8 ΣΥΠΑ, στα 8 ΣΥΠΒ (Ομάδα Α) και στα 14 ΣΥΠΒ (Ομάδα 

Β).  

Με μη-παραμετρικό τεστ Wilcoxon W. & Mann-Whitney U. συγκρίθηκαν οι βαθμολογίες 

των ΣΥΠ-Α και ΣΥΠ-Β σε όλα τα κριτήρια και τα ερωτήματα. Αρχικά έγινε το τεστ σε όλα 

τα ερωτήματα και στη συνέχεια, στα κριτήρια εκείνων των ερωτημάτων στα οποία υπήρξε 

στατιστικώς σημαντική διαφορά. Το τεστ εφαρμόστηκε και στα κριτήρια κάποιων 

ερωτημάτων τα οποία δεν έδωσαν σημαντική διαφορά, αλλά ήταν από τα ερωτήματα εκείνα 

που παρουσίαζε ενδιαφέρον η συσχέτιση των αποτελεσμάτων τους. Με το ίδιο τεστ έγινε, 



επίσης σύγκριση ανά κριτήριο και ανά ερώτημα των 8 ΣΠΠΕ της ομάδας Α στα ΣΥΠΑ και 

στα ΣΥΠΒ.  

Για την εξαγωγή συμπερασμάτων από το συγκριτικό τεστ στα ερωτήματα και στα κριτήρια 

που αφορούν στα ΣΥΠΑ και ΣΥΠΒ, όπου το p-value < 0,05, τα ΣΥΠΑ και ΣΥΠΒ έχουν 

στατιστικώς σημαντική διαφορά. 

 

Σε μια βαθύτερη ανάλυση των δεδομένων, αναζητήθηκαν σχέσεις αλληλουχίας, συνάφειας 

και αιτιότητας στους ερευνητικούς άξονες και στα επιμέρους ερωτήματα. Σε μερικές 

περιπτώσεις, όπου κρίθηκε αναγκαίο, για να συνοψιστούν με ακρίβεια οι πληροφορίες, έγινε 

αυτολεξεί παράθεση αποσπασμάτων των εγγράφων. Αυτές οι παραθέσεις έχουν το 

πλεονέκτημα ότι μεταφέρουν στον αναγνώστη την πραγματικότητα της, υπό μελέτη, 

κατάστασης (Coolican H., 1990).  

Με τη μεθοδολογία που περιγράφηκε παραπάνω έγινε δυνατή η ανάλυση των στοιχείων του 

αρχειακού υλικού των ΣΠΠΕ που υλοποιήθηκαν από Γυμνάσια του νομού Ηρακλείου τη 

σχολική χρονιά 2005-2006. Προέκυψαν σημαντικά στοιχεία τα οποία έδωσαν απάντηση στα 

ερευνητικά ερωτήματα που είχαν τεθεί προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της έρευνας, να 

αποσαφηνιστεί δηλαδή ο πιθανός ρόλος των ΣΠΠΕ στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

που τα σχεδιάζουν και τα υλοποιούν.  

Η βαθμολογία των κριτηρίων ανάλυσης περιεχομένου ποικίλει και παρουσιάζεται, κατά 

ερευνητικό ερώτημα και κατά κριτήριο παρακάτω. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας γίνεται με συζήτηση ανάλογων ερευνητικών πορισμάτων άλλων μελετών που έχουν 

λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΕΡΟΣ Γ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(Ερευνητικό Ερώτημα Ι) 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναλύονται παρακάτω, κατά ερευνητικό ερώτημα, 

υποερώτημα και κατά κριτήριο, μαζί με σχετικές αναφορές από την ελληνική και ξένη 

βιβλιογραφία. Όπως έχει αναφερθεί και στην εκλογή των εργαλείων της έρευνας, τα 

ερευνητικά ερωτήματα αριθμούνται με τη λατινική αρίθμηση, τα υποερωτήματα με ελληνικά 

κεφαλαία γράμματα και τα κριτήρια με αραβικούς αριθμούς. Συγκεντρωτικός πίνακας όλων 

των ερωτημάτων, υποερωτημάτων και των αντιστοίχων κριτηρίων τους είναι ο πίνακας 8 στο 

Παράρτημα. Στην κάθε βαθμολογική κλίμακα παρουσιάζεται ο αριθμός των προγραμμάτων 

(απόλυτη συχνότητα) και η σχετική τους συχνότητα (% αναλογία στο δείγμα) χωριστά για το 

κάθε είδος αρχειακού υλικού (ΣΥΠ-Α, ΣΥΠ-Β και ΕΠ). 

 

5.1. Γνώση των ακολουθούμενων εκπαιδευτικών πολιτικών κατά το σχεδιασμό του 

προγράμματος 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλοποίηση ΣΠΠΕ συνοδεύεται από το θεσμικό, 

νομικό και εννοιολογικό πλαίσιο της υλοποίησης της ΠΕ στα σχολεία. Αυτό αναφέρεται στα 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Αγωγής και Πολιτισμού που μπορούν να υλοποιηθούν στα 

σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί που 

συμπληρώνουν τα ΣΥΠ, δε χρειάζεται να κάνουν αναφορά στα κριτήρια ΙΑ1,2 τα οποία 

αναφέρονται στη γνώση των ακολουθούμενων εκπαιδευτικών πολιτικών και των ευρύτερων 

πολιτικών που εφαρμόζονται ή πρόκειται να εφαρμοστούν από τις αρμόδιες εθνικές και 

υπερεθνικές αρχές στην ΠΕ και στην ΕΕ αφού αυτές είναι γνωστές από τις σχετικές 

εγκυκλίους που κάθε χρόνο στέλνει το ΥΠΕΠΘ στα σχολεία (Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ 

117302/Γ7/19-10-2007). 

 

5.1.1. Γνώση των ευρύτερων πολιτικών που εφαρμόζονται ή πρόκειται να εφαρμοστούν 

από τις αρμόδιες εθνικές και υπερεθνικές αρχές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και 

στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

Η ΠΕ είναι εκπαίδευση προσανατολισμένη στο μέλλον που συνδυάζει την επιστημονική 

γνώση με τη συμμετοχή και τη δημιουργία. Είναι η αναγκαία διάσταση της εκπαίδευσης του 

21ο αιώνα. Το εννοιολογικό της πλαίσιο απορρέει από τις διεθνείς συνόδους για το 



περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Κυβερνήσεων, των 

Κυβερνητικών και μη Οργανώσεων (UNECE, 2005). Το μεθοδολογικό της πλαίσιο 

στηρίζεται στις σύγχρονες τάσεις της Διδακτικής και Παιδαγωγικής.  

Το Θεσμικό Πλαίσιο Υλοποίησης των ΣΠΠΕ αναλύθηκε στο θεωρητικό μέρος. 

Αναπτύσσεται στο Νόμο 1892/1990 (ΦΕΚ 101 τ. Α’) και τις βασικές Υπουργικές Αποφάσεις 

και εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ (Γ2/4867/28-8-1992,ΦΕΚ 629 τ. Β/23-10-1992), ΥΠΕΠΘ 

(117302/Γ7/19-10-2007). 

 

5.1.2. Θεσμικό πλαίσιο, στρατηγικές και προτεραιότητες των φορέων εκπαίδευσης 

Οι εκπαιδευτικοί και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη μιας αειφόρου κοινωνίας (UNESC, 2004). Με δεδομένη την πολυπλοκότητα των 

περιβαλλοντικών φαινομένων, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών οφείλει να περιλαμβάνει τις 

απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, που να επιτρέπουν την πλήρη 

κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών των περιβαλλοντικών προβλημάτων αλλά και την 

αξιολόγηση των προτεινόμενων λύσεων (UNESCO 1997, Σκορδούλης-Σωτηράκου 2005). Ο 

εκπαιδευτικός Π3 εκφράζει απόψεις για την κατεύθυνση στη μάθηση που πρέπει να δώσουμε 

στην εκπαίδευση των νέων «Μία ριζική αλλαγή για την παιδεία θα ήταν η προσαρμογή 

μεγάλου μέρους του ωρολογίου προγράμματος (και κατ΄ επέκταση και του αναλυτικού) του κάθε 

σχολείου στις τοπικές ανάγκες και συνθήκες. Η μάθηση δηλαδή να ξεκινά από το άμεσο 

περιβάλλον του μαθητή. Με βάση αυτό να χτίζει, σε συνεργασία με τον δάσκαλο, το δρομολόγιο 

της προσωπικής του γνώσης».  

Οι Αγγελίδου Ε. & Κρητικού Ε. (2005) θεωρούν ότι η ΠΕ στην Ελλάδα παραμένει 

περιθωριακή στα σχολικά προγράμματα σπουδών, η δε υλοποίησή της γίνεται μόνο από μία 

μερίδα εκπαιδευτικών σε εθελοντική βάση, η επιμόρφωση στον τομέα αυτό εμφανίζεται 

συρρικνωμένη και η συστηματική και συνολική αξιολόγησή της απουσιάζει.  

  

5.2. Ανάλυση των Συνιστωσών της Υπάρχουσας Κατάστασης 

Για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό μιας διδακτικής πράξης επιβάλλεται να πληρούνται οι 

ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η γνώση των σκοπών της, η διερεύνηση της προηγούμενης 

γνώσης των εκπαιδευομένων, η γνώση του περιεχομένου του διδακτικού αντικειμένου και 

της οργάνωσής του και η γνώση των διδακτικών μεθόδων και μέσων (Mager R., 1962, Gagne 

R., 1979 στο Τριλιανός Θ., 2004). Αυτό το μοντέλο επιβάλλει πρώτα να προσδιορίζονται με 

ακρίβεια και σαφήνεια οι διδακτικοί σκοποί και στόχοι, έπειτα να προγραμματίζονται οι 

στρατηγικές και οι διδακτικές ενέργειες που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση των σκοπών και 

στόχων και τέλος να καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και μέτρησης των 

αποτελεσμάτων. 



Τα περιβαλλοντικά ζητήματα αποτελούν κοινωνική, οικονομική, πολιτική και οικολογική 

αλληλεξάρτηση παραγόντων. Ανάλυση αυτών των συνιστωσών παρατηρήθηκε σε ένα 

εξαιρετικά μικρό αριθμό προγραμμάτων, στα οποία υπήρχαν στοιχεία για την ικανοποίηση 

των σχετικών με τα παραπάνω κριτηρίων ΙΒ1 και ΙΒ3. Στον Πίνακα 5Ι του Παραρτήματος 

εικονίζονται τα αποτελέσματα της μελέτης του Ερευνητικού Ερωτήματος Ι που αναφέρονται 

στο αν γίνεται Μελέτη της Υπάρχουσας Κατάστασης και Εκτίμηση Σημαντικών Δεδομένων 

κατά το σχεδιασμό των ΣΠΠΕ και ειδικότερα στο υποερώτημα Β για την ανάλυση ή μη των 

συνιστωσών της υπάρχουσας κατάστασης κατά το σχεδιασμό των ΣΠΠΕ. Υπήρξαν ελάχιστα, 

όχι στατιστικώς σημαντικά δεδομένα, στα ΣΥΠ-Β για το κριτήριο ΙΒ4. Για το ίδιο κριτήριο, 

στα υπόλοιπα είδη αρχειακού υλικού, δεν προέκυψαν στοιχεία.  

Στα έντυπα των ΣΥΠ-Β δε ζητείται η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, οπότε και οι 

εκπαιδευτικοί που τα συμπληρώνουν δεν περιλαμβάνουν σχετικό σκεπτικό. Στην έρευνα, οι 

συνιστώσες της υπάρχουσας κατάστασης εξετάστηκε στο αν αναφέρονται σχετικά με το θέμα, 

δηλαδή ως διαστάσεις του θέματος. Ο προσδιορισμός των κριτηρίων ΙΒ1,2,3 γίνεται καλά, 

άμεσα ή έμμεσα, στο τμήμα του ΣΥΠ των Κριτηρίων Επιλογής του Θέματος. Στα ΣΥΠ-Α, 

στις διαστάσεις του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί γράφουν 

συνήθως κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές κλπ διαστάσεις οι οποίες 

θεωρούνται απαντήσεις στα κριτήρια ΙΒ1 και ΙΒ2. Παρακάτω παραθέτεται ένα κομμάτι 

αντιπροσωπευτικό της περιγραφής της υπάρχουσας κατάστασης στην περιοχή που 

υλοποιήθηκε το πρόγραμμα Α7, όπως περιλαμβάνεται στην ΕΠ του «Ζούμε σ’ έναν κόσμο σε 

κρίση. Αυτός ο κόσμος «ο μικρός, ο μέγας» χαρακτηρίζεται στον 21ο αι. από μια σοβαρότατη 

οικολογική κρίση που οι ρίζες της αναζητούνται στην παγκόσμια οικονομία, στην παραγωγή, 

στην πολιτική και σε μια σειρά από σύνθετα αίτια τα οποία δεν θ’ αναζητήσουμε στην εργασία 

αυτή…Οδυνηρό παράδειγμα πόλης σε κρίση είναι η δική μας, το Ηράκλειο εντός των τειχών: 

Πόλη ιστορική που σήμερα φαίνεται να μη θυμίζει σε τίποτα την πόλη του Χάνδακα την οποία 

έχτισαν οι Σαρακηνοί τον 9ο αι., ή την ενετική Candia…  

 

5.2.1. Οικονομική κατάσταση (απασχόληση, ανεργία, φτώχεια, οικονομική υποδομή, 

αναπτυξιακά προγράμματα, αναμενόμενες οικονομικές εξελίξεις) 

Η ανάπτυξη απόψεων για την ικανοποίηση του κριτηρίου αυτού καθορίζεται σε μεγάλο 

βαθμό από το θέμα, μιας και τα ΣΥΠ δεν το ζητούν σε ειδικό εδάφιο. Π.χ στα ΣΥΠ-Α, τα 

μισά αναφέρονται πολύ καλά σε αυτό και τα άλλα μισά σε μέτριο βαθμό (Πίνακας 5Ι του 

Παραρτήματος). Στις ΕΠ, δεν ανιχνεύτηκαν ικανοποιητικά δεδομένα για το κριτήριο αυτό. 

Μόνο σε 6 ΕΠ (27,3%) αναλύεται πολύ καλά η οικονομική διάσταση του θέματος σε σχέση 

με την κοινωνία, σε μία καλά, και στις υπόλοιπες δε γίνονται σχετικές αναφορές. Στα ΣΥΠ-Β 

η βαθμολογία ποίκιλε. Μόνο σε 8 (32%) ΣΥΠ-Β ανεβρέθηκαν στοιχεία για να ικανοποιήσουν 



έστω και μερικώς το κριτήριο αυτό. Από αυτά, 3 έλαβαν τη μέγιστη βαθμολογία και άλλα 3 

το βαθμό 1 (14%), 2 (9%) βαθμολογήθηκαν με 2 (μέτρια).  

Ενδεικτικά αναφέρονται αποσπάσματα από το ΣΥΠ-Α του προγράμματος Α-4, όπου γίνεται 

ειδική αναφορά «Οικονομική: Αμπέλι και κρασί, βασική καλλιέργεια και παραγωγή στην 

περιοχή, σημαντική πηγή εισοδήματος των κατοίκων και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής» 

και του ΣΥΠ-Β του προγράμματος Α-4 «…βασική καλλιέργεια στην περιοχή μας και 

σημαντική πηγή εισοδήματος των κατοίκων». Στο ΣΥΠ-Β του προγράμματος Α-7 αναφέρεται 

«Η σημασία της αποτύπωσης και ανάδειξης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μιας περιοχής 

όπως το Ηράκλειο, που πλήθος οικονομικών δραστηριοτήτων της βασίζονται στον τουρισμό». 

Οι εκπαιδευτικοί, περιγράφουν αναλυτικά στοιχεία του κριτηρίου αυτού, όσα σχετίζονται με 

το πρόγραμμά τους, στα Κριτήρια Επιλογής του Θέματος (εδάφιο Δ1 του ΣΥΠ-Α) και στον 

Τρόπο συμμετοχής των μαθητών στην Επιλογή του θέματος (εδάφιο Δ011 του ΣΥΠ-Α). Στο 

ΣΥΠ-Β του Α-7 γράφουν «Μελέτη, παρατήρηση, καταγραφή χώρων του τοπικού 

περιβάλλοντος και απόκτηση γνώσεων για την εξέλιξη της πόλης (παλιές και νέες χρήσεις 

κτηρίων)… συσχέτιση με την πραγματικότητα». Στο ΣΥΠ-Β του Β-12 αναφέρουν πως «και η 

Κρήτη ανήκει 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». Το σχολείο που υλοποίησε το πρόγραμμα Α-

4 βρίσκεται σε αγροτική περιοχή και αυτό γίνεται εμφανές στο ΣΥΠ-Α του όπου γράφουν για 

«… τη σημασία που έχει η καλλιέργεια του αμπελιού και η παραγωγή κρασιού στην ανάπτυξη, 

οικονομική και πολιτισμική της περιοχής τους». 

 

5.2.2. Κοινωνική κατάσταση (κοινωνικές υπηρεσίες, κοινωνικές συγκρούσεις και 

αντιπαραθέσεις, ειδικές κοινωνικές ομάδες και κοινωνικός αποκλεισμός, κοινωνικές 

πολιτικές) 

Το κριτήριο αυτό απαντιέται με μεγαλύτερη συχνότητα και πολύ αναλυτικότερα στα ΣΥΠ-Α 

από ότι στα ΣΥΠ-Β. Το 75% (Ν=6) των ΣΥΠΑ έλαβε βαθμολογία 4 και το 25% (Ν=2) πήρε 

3 σε αντίθεση με τα ΣΥΠΒ της Ομάδας Β που το 35,7% (Ν=5) πήρε βαθμό 4 και το 7,1% 

(Ν=1) πήρε βαθμό 3 (Πίνακας 5Ι). Μόνο σε 10 ΕΠ (45,4%), κυρίως της ομάδας Β (6 

προγράμματα από τα 14, ποσοστό 43%) αναλύθηκαν πολύ καλά κάποιες κοινωνικές 

συνιστώσες της υπάρχουσας κατάστασης και ελήφθησαν υπόψη στο σχεδιασμό των 

προγραμμάτων αυτών. Από αυτές τις ΕΠ, οι 9 βαθμολογήθηκαν με 4 και μία πήρε 

βαθμολογία 3. Στις υπόλοιπες 12 δε γινόταν αναφορές στις κοινωνικές συνιστώσες της 

υπάρχουσας κατάστασης. 

Ο εκπαιδευτικός Π3 σημειώνει «Το Γυμνάσιο αλλά και το Λύκειο Αγίου Μύρωνα στο κέντρο 

μια εκτεταμένης περιοχής, συγκεντρώνει τα παιδιά από ανομοιογενείς πολιτισμικά περιοχές. Η 

αλλαγές των παραγωγικών σχέσεων, τα τελευταία σαράντα χρόνια, επιδρούν καταλυτικά και 



στον πολιτισμό των κατοίκων. Ιδιαίτερα οι νότιες και δυτικές περιοχές του Δήμου 

Γοργολαηνίου, διαμορφώνουν χαρακτηριστικά, όπως και η υπόλοιπη ορεινή Κρήτη, που 

διακρίνονται από αντιφάσεις. Η έντονη Ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και η ροπή 

κάποιων για άρνηση τήρησης κανόνων και νόμων, αποτελούν τις ακραίες εκφράσεις  αυτών 

των αντιφάσεων». Αλλά και στα ΣΥΠΒ υπάρχουν αρκετά στοιχεία που προσεγγίζουν την 

επικρατούσα κοινωνική κατάσταση στην περιοχή και η οποία σχετίζεται με το θέμα. 

Παρακάτω δίνονται μερικά αποσπάσματα από τα ΣΥΠ-Β  

Α-7-«Η ιδιαίτερη φυσιογνωμία και γραφικότητα του παλιού Ηρακλείου και κυρίως της 

περιοχής του αντικειμένου του θέματος (συνοικίες Λάκκου, Πηγάδας  κ.λ.π.)» και αλλού 

«…διάσωση μιας ιστορικής περιοχής που αντιμετωπίζει προβλήματα υποβάθμισης (του 

οικιστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής) και απειλείται με εξαφάνιση λόγω της 

κακώς εννοούμενης αστικής ανάπτυξης…Αναζήτηση πιθανών καταβολών των οικογενειών 

τους» 

Α-3-«να αντικατασταθούν οι τηλεοράσεις που αντιλαλούν στις γειτονιές… Πολιτισμένοι λαοί 

αποτελούν εγγύηση για τη διατήρηση του πολιτιστικού περιβάλλοντος και της παγκόσμιας 

ειρήνης» 

Β-5-«να πληροφορηθούν για ζώα που είναι σχεδόν άγνωστα και ζουν δίπλα τους» 

Α-8-«όψη: χωροταξική, πολιτιστική, περιβαλλοντική, οικονομική, τουριστική, πολιτισμική…» 

Α-5-«θα γνωρίσουν άλλους τρόπους καλλιέργειας φυτών χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών» 

Β-6-«κινδύνους που διατρέχει η υγεία μας από την …αλόγιστη και μη σωστή χρήση των νέων 

τεχνολογιών», «το πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά απόβλητα», «…νέες μορφές σκουπιδιών» 

Β-8-«τη σοβαρότητα του προβλήματος των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην πόλη μας» 

Τα κριτήρια ΙΒ1,2 βαθμολογήθηκαν με βάση τις οικονομικές, κοινωνικές διαστάσεις του 

θέματος του κάθε προγράμματος και όχι γενικά για τη διερεύνηση που έκαναν για την  

επικρατούσα οικονομική και κοινωνική κατάσταση. 

Β-10-«Η ευφορία του εδάφους της περιοχής, τα προϊόντα της οποίας επηρεάζουν τις 

διατροφικές συνήθειες των κατοίκων» 

Β-11-«η ανάγκη επανασχεδιασμού του υπαίθριου σχολικού χώρου μας, ώστε να είναι 

λειτουργικός και καλαίσθητος» 

  

5.2.3. Πολιτικές εξελίξεις και παρεμβάσεις, θέματα από την επικαιρότητα 

Τις τελευταίες δεκαετίες, το περιβάλλον αποτελεί βασικό ζήτημα. Σύμφωνα με το Σκούλλο 

Μ. (2003), οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις του αποτελούν ζητούμενο 

στην παγκόσμια προβληματική, μιας και συνιστώσες του θεωρούνται η ένταση και η έκταση 

των περιβαλλοντικών προβλημάτων στις ημέρες μας, που απειλούν όχι μόνο την ποιότητα 

ζωής αλλά και τη βιωσιμότητα του πλανήτη Γη.  



Σε κανένα ΣΥΠ-Β της ομάδας Α δεν αναφέρθηκαν πολιτικές εξελίξεις, παρεμβάσεις και 

θέματα της επικαιρότητας που να καθόρισαν το σχεδιασμό του ΣΠΠΕ σε αντίθεση με τα 

ΣΥΠ-Α της ίδιας ομάδας που όλα βαθμολογήθηκαν με 4. Μόνο 6 ΕΠ (27,3%) αναφέρθηκαν 

σε πολιτικές εξελίξεις, παρεμβάσεις, στην επικαιρότητα γενικά, στο πλαίσιο της μελέτης της 

υπάρχουσας κατάστασης και εκτίμησης σημαντικών δεδομένων για το σχεδιασμό του 

προγράμματος και πήραν τη μεγαλύτερη βαθμολογία σ’ αυτό το κριτήριο (Πίνακας 5Ι). Από 

τα ΣΥΠ επιλέχτηκαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά αποσπάσματα: 

Α-7-ΣΥΠ-Β-«Το ενδιαφέρον αυτό ενισχύθηκε  από πρόσφατα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου 

σχετικά με την υποβάθμιση που υφίσταται η περιοχή αυτή τα τελευταία χρόνια καθώς και με το 

χαρακτηρισμό μεγάλου αριθμού κτισμάτων της περιοχής ως κατεδαφιστέα, πράγμα που 

αναπόφευκτα θα αλλοιώσει τη φυσιογνωμία του οικιστικού -και όχι μόνο- περιβάλλοντος». 

Β-10-ΣΥΠ-Β-«Η αξία της κρητικής διατροφής» Τελευταία έχει γίνει πολύ επίκαιρη και 

συζητιέται κατά κόρον στα ΜΜΕ και από τους πολίτες το πόσο υγιεινή είναι η κρητική 

διατροφή. 

Β-13-ΣΥΠ-Β-«ακραία καιρικά φαινόμενα… ρύπανση ατμόσφαιρας, … κλιματική αλλαγή…» 

Α-5-ΣΥΠ-Α-«Απομάκρυνση άχρηστων και επικίνδυνων για την υγεία των μαθητών υλικών και 

ανακατασκευή χώρων. Πολιτιστική: Με τις παρεμβάσεις μας ο χώρος θα γίνει ποιο προσιτός σε 

πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις». 

 

5.2.4. Επίπεδο εκπαίδευσης των επιμορφούμενων 

Όπως ο εκπαιδευτικός Π1 αναφέρει, «Έρχονται λοιπόν αυτά τα προγράμματα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Ισότητας κ.α να καλύψουν τα κενά που έχει το εκπαιδευτικό 

σύστημα, να ξυπνήσουν τις ευαίσθητες παιδικές ψυχές, να φέρουν το σχολείο έξω στην 

κοινωνία και την κοινωνία μέσα στο σχολείο και να βάλουν τα θεμέλια συνειδητοποιημένων 

πολιτών». Περισσότερα από τα μισά (Ν=5, ποσοστό 62,5%) ΣΥΠ-Α λαμβάνουν υπόψη τους 

πολύ καλά το επίπεδο εκπαίδευσης των μαθητών (επιμορφούμενων) και βαθμολογήθηκαν με 

4 ενώ το ποσοστό αυτό στα ΣΥΠ-Β είναι ελάχιστο (7,1%, Ν=1). Στις ΕΠ δε γίνεται νύξη 

καθόλου γι αυτό το θέμα και όλες βαθμολογήθηκαν με μηδέν (Πίνακας 5Ι). Στο ΣΥΠ-Β του 

προγράμματος Β-1 περιέχεται η εξής φράση ενδεικτική της επίγνωσης του επιπέδου γνώσεων 

των εκπαιδευομένων στο θέμα «οι μαθητές αποκτούν λανθασμένη ή ελλιπή εικόνα και οι 

περισσότεροι μαθητές υστερούν σε βασικές γνώσεις θεμάτων φυσικού και βιοτικού 

περιβάλλοντος». 

 

5.3. Προσδιορισμός του Πληθυσμού Στόχου  

Σε κανένα τύπο ΣΥΠ δεν υπάρχει σχετικό πεδίο για συμπλήρωση. Σε μερικά ΣΥΠ υπάρχουν 

μη αξιολογήσιμες αναφορές στα Κριτήρια Επιλογής του Θέματος. Σε κανένα πρόγραμμα δε 



γίνεται διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας στόχου του προγράμματος (της 

ΠΟ στην προκειμένη περίπτωση) σχετικά με το θέμα του προγράμματος (κριτήρια ΙΓ4,5,6) 

 

5.3.1. Σύνθεση του Πληθυσμού Στόχου.  

Τα κριτήρια ΙΓ1-2 που αφορούν στην εκτίμηση δεδομένων από τους σχεδιαστές των 

προγραμμάτων για τον πληθυσμό στόχο (τους μαθητές στη συγκεκριμένη περίπτωση), δεν 

ικανοποιήθηκαν στα είδη του αρχειακού υλικού που εξετάστηκε. Δεν υπάρχουν αναφορές 

που να περιγράφουν τη σύνθεση της ΠΟ που υλοποίησε το πρόγραμμα. 

 

5.3.2. Κριτήρια επιλογής του Πληθυσμού Στόχου 

Δεν αναφέρεται ο τρόπος επιλογής των μαθητών που θα συμμετέχουν στην ΠΟ και θα 

υλοποιήσουν το ΣΠΠΕ. Στις ΕΠ της ομάδας Α ανιχνεύτηκαν ελάχιστα, μη αξιολογήσιμα 

στοιχεία, για αυτό και δεν παρουσιάζονται χωριστά στα αποτελέσματα. 

 

5.3.3. Συνεκτίμηση κοινωνικοικονομικών, πολιτισμικών δεδομένων 

Σε ένα μόνο ΣΥΠ-Β, σ΄ αυτό του προγράμματος Α7, υπάρχει αναφορά σχετικά με το 

κριτήριο αυτό. «Οι μαθητές του συγκεκριμένου εργατικού προαστίου (Δειλινά) γνωρίζουν 

ελάχιστα πράγματα για τον τόπο προέλευσης τους». 

 

5.3.4. Διερεύνηση ατομικών και συλλογικών εκπαιδευτικών αναγκών και κινήτρων του 

πληθυσμού στόχου (σύμφωνα με την πυραμίδα του Maslow κοινωνικές ανάγκες, 

ανάγκες αυτοεκτίμησης, γνωστικές, αισθητικές και ανάγκες αυτοπραγμάτωσης) 

Δεν καταγράφηκε αξιόλογος αριθμός αναφορών στο θέμα αυτό. Μια πιθανή εξήγηση του 

αποτελεί το ότι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τους μαθητές τους από τη διδασκαλία των 

μαθημάτων, οπότε ξέρουν περίπου τις ανάγκες τους σχετικά με το πρόγραμμα ΠΕ και γι αυτό 

δεν κάνουν προκαταρκτική έρευνα προσδιορισμού των εκπαιδευτικών αναγκών και 

προσδοκιών τους. «Οι ταχύτατοι ρυθμοί εξέλιξης της τεχνολογίας και της γνώσης οδηγούν σε 

συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες επιμόρφωσης των εργαζομένων που μαζί με τους 

συσσωρευμένους περιορισμούς του παραδοσιακού συστήματος εκπαίδευσης έχουν δημιουργήσει 

προβλήματα μέχρι σήμερα και ενίσχυσαν την ανάγκη ανάπτυξης συστημάτων Μη Τυπικής 

Εκπαίδευσης, Ανοικτής Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσης για Ενήλικες. Το ισχύον παραδοσιακό 

εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να ικανοποιήσει την υπάρχουσα και συνεχώς αυξανόμενη 

ζήτηση για μόρφωση ή επιμόρφωση των πολιτών μεγάλου φάσματος ηλικιών» (Καραλής 

Θ.,2008). Σε ένα μόνο πρόγραμμα γίνεται αναφορά για τις γνωστικές ανάγκες και αξίες που 

πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές αλλά όχι ως αποτέλεσμα προηγούμενης διερεύνησης. 

Στοιχεία αντλήθηκαν από τα Κριτήρια Επιλογής του θέματος των ΣΥΠ. Στο ΣΥΠ-Α του Α-3 

γίνεται «Διαπίστωση του επιπέδου ενημέρωσης που έχουν,  για το παιχνίδι, διαχρονικά στο 



Φυσικό Περιβάλλον   και οι επιδράσεις του στο  Πολιτισμικό Περιβάλλον των Αρχανών. Β. 

Ανίχνευση ιδιαίτερων  κλίσεων, δεξιοτήτων των μαθητών ώστε να ληφθούν υπόψη στον 

καταμερισμό εργασίας. (μαθητές ζωγράφοι, μαθητές ηθοποιοί, μαθητές στιχουργοί)».  Ο 

Φραγκούλης Ι. (2003) στο βιβλίο του «Δια Βίου Εκπαίδευση και Περιβαλλοντική Αγωγή 

Διδακτικές Προσεγγίσεις» αναφέρει μια διαπίστωση σχετικά με την εφαρμογή της 

Περιβαλλοντικής Αγωγής στους χώρους Εκπαίδευσης Ενηλίκων «Όταν τα προγράμματα 

βρίσκονται στον κύκλο των ενδιαφερόντων των ενηλίκων και 

ικανοποιούν τις ανάγκες τους έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με τα 

προγράμματα που έχουν ακαδημαϊκό και μόνο προσανατολισμό (Emmelin, 1977)». 

 

5.3.5. Μέθοδοι διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας στόχου 

( ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, παρατήρηση, μελέτη στατιστικών στοιχείων) 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, δεν υπάρχουν αναφορές στο αρχειακό υλικό για τη 

διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών που επιθυμούν να συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα της ΠΕ. Οι Αγγελίδου Ε, Κρητικού Ε. (2005) επισημαίνουν σε μια έρευνά τους 

ότι τα πρωταρχικά κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

στην ΠΕ είναι καταρχήν κίνητρα «παιδαγωγικού τύπου», που συνδέονται με τον καινοτόμο 

παιδαγωγικό χαρακτήρα της ΠΕ (μεθόδους, δραστηριότητες της ΠΕ) και ακολουθούν τα 

κίνητρα με «ορθολογική αιτιολόγηση» που συνδέονται με την ανάγκη αντιμετώπισης των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων. Το γεγονός ότι στην έρευνα, τα κίνητρα «παιδαγωγικού 

τύπου» συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη συχνότητα, μαρτυρεί, σύμφωνα με τις ερευνήτριες, 

την προσδοκία των εκπαιδευτικών να γνωρίσουν παιδαγωγικές καινοτομίες, μέσα από την 

υλοποίηση της ΠΕ στο σχολείο και καταδεικνύει τον ισχυρό παιδαγωγικό ρόλο που έρχεται 

να διαδραματίσει η ΠΕ στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σκηνικό. Η προσδοκία αυτή 

των εκπαιδευτικών, απορρέει πιθανόν από το γεγονός ότι δεν έχουν μεγάλες δυνατότητες στα 

πλαίσια των μαθημάτων και του ΑΠΣ να εφαρμόσουν ανάλογες καινοτομίες. 

 

5.3.6. Ομαδοποίηση και κατηγοριοποίηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 

συνήθως οι ενήλικες 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνήθως οι ενήλικες διακρίνονται σε προβλήματα 

κοινωνικού και πολιτικού αποκλεισμού, όπως άγνοια και δυσπιστία στην πολιτική, έλλειψη 

συμμετοχής, δυσκολία πρόσβασης στην πληροφόρηση, περιπλοκότητα της κοινωνίας και 

γραφειοκρατία, κοινωνική ανισότητα, προβλήματα συνθηκών ζωής, όπως καταναλωτισμός, 

μετακινήσεις, ανάπτυξης προσωπικότητας, προβλήματα προσωπικών σχέσεων, όπως 

προσωπικής ταυτότητας, οργάνωσης χρόνου, διαπροσωπικών σχέσεων, και προβλήματα στην 

εργασία και στην τεχνολογία, όπως αυξανόμενη υπερειδίκευση, έλλειψη πρόσβασης σε νέες 

τεχνολογίες, ανεπαρκής επαγγελματική κατάρτιση, αλλαγές στην οργάνωση εργασίας 



(Βεργίδης Δ. & Καραλής Θ., 1999). Σε πολλές έρευνες, όπως σ΄αυτήν του Τσετσίλα Ι. (2006), 

που ερωτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με το σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων, 

τονίζεται ιδιαίτερα ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα πρέπει «να σχεδιάζονται με βάση τις 

ανάγκες τους, να είναι μικρής διάρκειας, να διοργανώνονται και να υλοποιούνται στη σχολική 

μονάδα που εργάζονται, να παρέχεται επιμορφωτικό υλικό, να χρησιμοποιούνται μέθοδοι 

συμμετοχής και εύρεσης, να αναπτύσσεται αμφίδρομη σχέση με τους επιμορφωτές και να 

αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προγραμμάτων».  

 

5.4. Διερεύνηση των διαθέσιμων υλικών και των ανθρώπινων πόρων για την υλοποίηση 

του προγράμματος 

Οι εκπαιδευτικοί δεν αναφέρουν πουθενά στα ΣΥΠ διερεύνηση διαθέσιμων υλικών, πόρων 

και διαθεσιμότητας του απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού για την υλοποίηση του ΣΠΠΕ 

που σχεδιάζουν (κριτήρια ΙΔ1-3). Στα ΣΥΠ-Β και στις ΕΠ δε γίνεται διερεύνηση των 

διαθέσιμων υλικών και των ανθρώπινων πόρων για την υλοποίηση του προγράμματος διότι 

είναι δεδομένο ότι ο σχολικός εξοπλισμός, που είναι περίπου ίδιος για όλα τα σχολεία, είναι 

στη διάθεση του προγράμματος. Γίνεται όμως έμμεσα, κι ας μην αναφέρεται, μέσω της 

καταγραφής υλικών που χρειάζεται να αποκτήσουν στον προϋπολογισμό που καταθέτουν και 

στους δύο τύπους ΣΥΠ. Το ίδιο συμβαίνει και με τους εξωτερικούς συνεργάτες του 

προγράμματος που αναζητούνται σε Πανεπιστήμια, τοπικές αρχές, Οργανισμούς, ειδικούς 

επιστήμονες. Σπανίζουν οι επιζητούμενες συνεργασίες με τους γεροντότερους και άλλους 

ντόπιους. 

 

5.4.1. Εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης 

Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων από το ΥΠΕΠΘ και από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

είναι δεδομένη και ίδια για κάθε ΣΠΠΕ, οπότε δεν υπάρχει λόγος να γίνει μελέτη του τρόπου 

με τον οποίο το κάθε πρόγραμμα κάνει διερεύνηση της απαιτούμενης χρηματοδότησης 

χωριστά. Και στα δύο είδη ΣΥΠ περιλαμβάνεται προϋπολογισμός με τα υλικά που 

απαιτούνται για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας 

έρευνας η ανάλυση των προϋπολογισμών των ΣΠΠΕ, αλλά μόνο αν αυτός συντάσσεται ή όχι, 

ώστε να συμπληρώνεται ο σχεδιασμός τους. Για τους παραπάνω λόγους, το κριτήριο αυτό 

συνεκτιμήθηκε συνολικά σε όλα τα ΣΠΠΕ. 

 

5.4.2. Καταγραφή της διατιθέμενης υλικοτεχνικής υποδομής (τεχνολογική υποδομή, 

προγράμματα τεχνολογικού εκσυγχρονισμού κλπ) 

Στα ΣΥΠ-Α γίνεται αναλυτική περιγραφή στο εδάφιο Δ10 (σχολικοί χώροι και εξοπλισμός 

που θα αξιοποιηθούν, εκπαιδευτικά μέσα που θα δημιουργηθούν για την υποστήριξη της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας: είδος, τρόπος αξιοποίησης, δημιουργίας). Στα ΣΥΠ-Β δε γίνονται 



τέτοιες αναφορές, ίσως επειδή δε ζητείται στα πεδία συμπλήρωσής τους. Στα ΣΥΠ-Α υπάρχει 

πληθώρα αναφορών για την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή ώστε να υλοποιηθεί το 

πρόγραμμα, αλλά επειδή δεν υπήρχαν συγκριτικά δεδομένα από τα ΣΥΠ-Β, δεν έγινε 

ανάλυση των σχετικών στοιχείων. 

  

5.4.3. Διαθεσιμότητα του απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού 

Δε γίνονται αναφορές στα ΣΥΠ και στις ΕΠ σχετικά με τη διαθεσιμότητα του απαιτούμενου 

στελεχιακού δυναμικού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   (Ερευνητικό Ερώτημα ΙΙ) 

 

Σκοπός της ΠΕ είναι η κατάκτηση γνώσεων σχετικών με το περιβάλλον και η διαμόρφωση 

φιλικών στάσεων και συμπεριφορών απέναντί του. Το περιβάλλον είναι ένα τεράστιο σχολείο 

που πρέπει να αξιοποιηθεί για τη διαπαιδαγώγηση των νέων. Για την απάντηση των 

κριτηρίων αυτού του ερευνητικού ερωτήματος βρέθηκαν ικανοποιητικά στοιχεία σε όλα τα 

είδη του αρχειακού υλικού, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω, αν και στους δύο 

τύπους ΣΥΠ δεν υπάρχει περιοχή για την καταγραφή του σκοπού του προγράμματος. Στα 

ΣΥΠ-Α, οι εκπαιδευτικοί γράφουν το σκοπό του ΣΠΠΕ στο εδάφιο Δ2 το οποίο αναφέρεται 

στην Περιγραφή του Θέματος. Οι Γενικοί στόχοι στο ΣΥΠ-Β ελήφθηκαν, κατά τη 

βαθμολόγηση, και ως σκοπός του προγράμματος. Σκοποί και στόχοι προκύπτουν έμμεσα στις 

ΕΠ από τις δραστηριότητες που αναφέρουν ότι έγιναν στα πλαίσια του προγράμματος. Στον 

πίνακα 5ΙΙ εικονίζονται τα αποτελέσματα της μελέτης του Ερευνητικού Αντικειμένου Ι, όπου 

Παρουσιάζεται ο αριθμός των προγραμμάτων και η σχετική τους συχνότητα (% αναλογία στο 

δείγμα) που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία. 

 

6.1. Προσδιορισμός του Σκοπού του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Στη διάσκεψη της Τυφλίδας το 1977 αναλύθηκαν οι σκοποί, οι βασικές αρχές και τα 

χαρακτηριστικά της ΠΕ (UNESC, 2004; Φλογαϊτη Ε., 1993; ΕΜΠ, 2007) τα οποία έχουν 

αναφερθεί στο πρώτο μέρος της παρούσας μελέτης.  

 

6.1.1. Καταλληλότητα του προγράμματος για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

αναγκών του πληθυσμού στόχου 

Στα 6 από τα 8 ΣΥΠ-Α (75%) κρίνεται πολύ κατάλληλο το πρόγραμμα για την ικανοποίηση 

των εκπαιδευτικών αναγκών του πληθυσμού στόχου (των μαθητών στη συγκεκριμένη 

περίπτωση). Ανάλογη βαθμολογία έλαβαν και 17 ΣΥΠ-Β (77%) και 12 ΕΠ (55%) (Πίνακας 

5ΙΙ του παραρτήματος). Ο εκπαιδευτικός Π1 δηλώνει ότι «Είμαι βέβαιη ότι το κέρδος των 

μαθητών και αυριανών πολιτών είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που προέρχεται από την 

αυστηρή και μονότονη προσήλωση στο αναλυτικό πρόγραμμα». Ο Τσετσίλας Ι. (2006), σε μια 

μελέτη περίπτωσης καταγραφής των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών μίας 

σχολικής μονάδας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε τρία επίπεδα (επίπεδο σχολικής 

μονάδας, επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο) διαπίστωσε ότι οι επιμορφωτικές ανάγκες 

των εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχολικής μονάδας αφορούν τις σχέσεις και την ανάπτυξη 

συνεργασίας με το περιβάλλον της σχολικής μονάδας (γονείς, τοπική κοινωνία, σχολεία 

υποδοχής και προέλευσης των μαθητών). Σε επαγγελματικό επίπεδο οι επιμορφωτικές 



ανάγκες αναφέρονται στην ενίσχυση βασικών στοιχείων του επαγγελματισμού των 

εκπαιδευτικών (συνεργασία με γονείς και τοπική κοινωνία, ανάπτυξη πρωτοβουλιών για 

εφαρμογή καινοτομιών, ενίσχυση της επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης) ενώ σε 

προσωπικό επίπεδο αφορούν κυρίως στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης 

των εκπαιδευτικών λόγω της ανασφάλειας που αισθάνονται από τον ανεπαρκή γνωστικό τους 

εξοπλισμό. 

 

6.2. Προσδιορισμός των Στόχων του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ανάλυση των  

επιμέρους Στόχων 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, στη διάσκεψη του Βελιγραδίου το 1975 τέθηκαν οι 

στόχοι της ΠΕ (UNESC, 2004). Η Διάσκεψη της Τυφλίδας το 1977 προσδιόρισε πέντε 

κατηγορίες στόχων που πρέπει να αποκτήσουν  άτομα και ομάδες μέσω της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης: (α) συνειδητοποίηση και ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον και στα 

περιβαλλοντικά προβλήματα (β) γνώση και κατανόηση του περιβάλλοντος και των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων (γ) στάσεις ενδιαφέροντος και φροντίδας για το περιβάλλον 

(δ) δεξιότητες που προσδιορίζουν και επιλύουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα και (ε) 

ενεργός συμμετοχή στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων (UNESC, 2003).  

Οι στόχοι μπορεί να μη γράφονται και πολύ αναλυτικά στα ΣΥΠ, προκύπτουν όμως πολύ 

καλά από τις ΕΠ, από τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν. Στο εδάφιο Δ3 του ΣΥΠΑ 

αναλύονται οι στόχοι του ΣΠΠΕ σε Γνωστικούς, Συναισθηματικούς, Ψυχοκινητικούς και 

άλλους. Δεν υπήρξαν ρητές αναφορές στα ΣΥΠ και τις ΕΠ για τα κριτήρια ΙΙΒ1,2,5 που 

αναφέρονται στη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην κατάρτιση των στόχων του 

προγράμματος, στην αντιστοίχιση των στόχων με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του πληθυσμού 

στόχου και στον καθορισμό των στόχων με βάση τις δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν. 

Στοιχεία όμως προκύπτουν από τις αναφορές για το βαθμό συμμετοχής των μαθητών στη ροή 

του προγράμματος (Πίνακας 5ΙΙ του παραρτήματος). Στο ΣΥΠ-Β του προγράμματος Β-8 

είναι φανερή η αντιστοίχιση στόχων και δραστηριοτήτων. Η αντιστοίχηση και η 

καταλληλότητα των στόχων του προγράμματος με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του πληθυσμού 

στόχου μπορεί να γίνει στα ΣΥΠ-Α αφού εκεί έχουν αναλυθεί οι ανάγκες του πληθυσμού 

στόχου σε ειδικό εδάφιο. Δε μπορεί να γίνει όμως στα ΣΥΠ-Β διότι δεν προβλέπεται κάτι 

αντίστοιχο. Βέβαια, σε κανένα ΣΥΠΑ, δε γίνεται ακριβής αντιστοίχηση, ένα προς ένα, 

στόχου και ικανοποίησης εκπαιδευτικής ανάγκης των επιμορφούμενων. 

 

6.2.1. Συμμετοχή εκπαιδευομένων στην κατάρτιση των στόχων του προγράμματος 

Σύμφωνα με τον Αναστασάτο Ν. (2007), το θέμα του προγράμματος και οι στόχοι του 

συναποφασίζονται από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να  

ενθαρρύνουν τους μαθητές, με τη δημιουργία άνετου κλίματος στην τάξη, να  εκφράζουν τον 



προβληματισμό  τους, τις ανησυχίες τους, τα βιώματά  τους, την επιθυμία τους για  

απαντήσεις σε συγκεκριμένα  ζητήματα. Σε πολλές έρευνες (Τσετσίλας Ι., 2006; Καταραχιά 

Σ., 2007; Αγγελίδου Ε. & Κρητικού Ε., 2005) που ερωτήθηκαν εκπαιδευτικοί σχετικά με το 

σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων, τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι εκπαιδευτικοί 

αντιλαμβάνονται πολύ θετικά τη συμμετοχή τους στο σχεδιασμό και την οργάνωση 

προγραμμάτων επιμόρφωσης γιατί θεωρούν ότι ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης που 

σχεδιάζεται από τους ίδιους θα ανταποκρίνεται πολύ περισσότερο στις ανάγκες τους. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας, δεν προκύπτει ότι οι μαθητές συμμετέχουν, γενικά, στην 

κατάρτιση των στόχων του προγράμματος. Συμπεραίνεται, σε μερικά ΣΥΠ και ΕΠ, από 

συναφείς αναφορές, δε δηλώνεται όμως ρητά. Σε 17 ΣΥΠ-Β (77%) φαίνεται πολύ 

περιορισμένη συμμετοχή των μαθητών σ΄ αυτή τη σημαντική φάση του προγράμματος 

(βαθμός 1). Ανάλογη ήταν και η κατάσταση στις ΕΠ (Πίνακας 5ΙΙ του Παραρτήματος). Η 

βαθμολογία των ΣΥΠ-Α ήταν σαφώς καλύτερη αφού τα μισά βαθμολογήθηκαν με 4. 

Ενδεικτικά παραθέτονται οι αναφορές από τα ΣΥΠ ορισμένων προγραμμάτων 

Α-8-ΣΥΠ-Β-«Η επιλογή του θέματος αποφασίστηκε μαζί με τους μαθητές»,  

Α-3-ΣΥΠ-Β/Α-«Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τα προτεινόμενα θέματα και εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον για το παιχνίδι διαχρονικά στις Αρχάνες»/ Μετά την αρχική διερεύνηση του 

θέματος, οι μαθητές κάνουν τις προτάσεις τους για δραστηριότητες που είναι δυνατόν να 

υλοποιηθούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Χωρισμός σε ομάδες έρευνας και 

κατανομή εργασιών. Λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερες προτιμήσεις και δεξιότητες του κάθε 

μαθητή»  

Α-2-ΣΥΠ-Α-« Συνδιαμόρφωση του σχεδιασμού αφού στις πρώτες συναντήσεις προτείνουν, 

αποφασίζουν (με την αρχή της πλειοψηφίας) και διαμορφώνουν το ετήσιο πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων και των επισκέψεων της περιβαλλοντικής ομάδας». 

 

6.2.2. Αντιστοίχηση των στόχων του προγράμματος με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 

πληθυσμού στόχου 

Αφού δε γίνεται διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών που αποτελούν την 

ομάδα στόχο του προγράμματος, ή τουλάχιστον δεν αναφέρουν τα ΣΥΠ και οι ΕΠ των 

προγραμμάτων ότι γίνεται τέτοια έρευνα πριν από το σχεδιασμό του προγράμματος, δε 

γίνεται και αντιστοίχηση των στόχων του προγράμματος με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 

πληθυσμού στόχου. Όπου επιχειρείται, φαίνεται να γίνεται ελλιπής. Η βαθμολόγηση των 

ΣΥΠ και των ΕΠ έγινε με βάση το αν οι στόχοι εξυπηρετούν τις ανάγκες του προγράμματος, 

οι οποίες πρέπει και να αποτελούν ανάγκες των επιμορφούμενων, δεδομένης της 

συγκεκριμένης επιλογής προγράμματος. 11 ΣΥΠ-Β (50%) βαθμολογήθηκαν στις τρεις 

κατώτερες βαθμολογικές κλίμακες (Πίνακας 5ΙΙ). Στα ΣΥΠΑ η βαθμολογίες ήταν καλύτερες 

αν και πουθενά δεν αναφέρονται αντιστοιχίες στόχων του προγράμματος και εκπαιδευτικών 



αναγκών των μετεχόντων. Το 75% (Ν=6) των ΣΥΠΑ βαθμολογήθηκαν στις δύο ανώτερες 

βαθμολογικές κλίμακες. Και οι περισσότερες ΕΠ πήραν τις δύο υψηλότερες βαθμολογίες 

(Ν=15, ποσοστό 68,2%). Ίσως η επιζητούμενη αντιστοίχηση έχει γίνει στις συζητήσεις των 

ΠΟ και δεν αναφέρονται στο αρχειακό υλικό των προγραμμάτων. Άλλωστε δε ζητούνται από 

τα ΣΥΠ. Ποιο αντιπροσωπευτικές κρίθηκαν οι παρακάτω αναφορές και παραθέτονται 

ενδεικτικά από τα ΣΥΠ των προγραμμάτων Β-6-ΣΥΠ-Β-«χρήση κινητών τηλεφώνων και 

άλλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών του σπιτιού-μέτρα αυτοπροστασίας» και Α-5-

ΣΥΠ-Α-«Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να νοιώθουν ευχάριστα στο χώρο της Αυλής του  

σχολείου τους. Οι μαθητές να νοιώθουν υπερήφανοι για την Αυλή του σχολείου τους. Οι 

εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να νοιώθουν ευχάριστα στο χώρο της Αυλής του  σχολείου τους».  

Από τη μελέτη των στόχων των ΣΠΠΕ του νομού Λασιθίου τη σχολική χρονιά 2004-2005, 

προέκυψε ότι τα περισσότερα των προγραμμάτων είναι καθηλωμένα στο πλαίσιο ενός ρηχού 

περιβαλλοντισμού (Δρακωνάκη Χ., 2006) επειδή τα μισά περίπου προγράμματα (11 στα 20) 

επιδίωξαν να προσφέρουν στους μαθητές γνώσεις για το περιβάλλον ενώ, ένας μικρότερος 

αριθμός (3 στα 20) να αναπτύξει δεξιότητες επίλυσης προβλήματος. Διαπιστώνεται συνεπώς 

ότι τα περισσότερα προγράμματα αρκούνται, στην απλή γνώση των φαινόμενων ή 

περιορίζονται στον εντοπισμό κάποιων προβλημάτων, χωρίς να δίνεται η ευκαιρία στους 

μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες διερεύνησης και επίλυσης περιβαλλοντικών 

προβλημάτων. Στην ίδια έρευνα, για τα κριτήρια επιλογής του θέματος των ΣΠΠΕ  στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση νομού Λασιθίου, προέκυψε ότι η ύπαρξη περιβαλλοντικού 

προβλήματος ωθεί στην επιλογή σχετικού θέματος το 25,7% των εκπαιδευτικών, η σύνδεση 

με το τοπικό περιβάλλον το 17,1%, σε ίσο ποσοστό το προσωπικό ενδιαφέρον των 

καθηγητών και σε μικρότερο ποσοστό (11,4%) το ενδιαφέρον από τα παιδιά. 

 

6.2.3. Καταλληλότητα εκπαιδευτικών στόχων στην ικανοποίηση των αναγκών του 

πληθυσμού στόχου 

Η καταλληλότητα των εκπαιδευτικών στόχων για την ικανοποίηση των αναγκών του 

πληθυσμού στόχου κρίνεται σε γενικές γραμμές καλή στα ΣΥΠ-Β και πολύ καλή στα ΣΥΠ-Α, 

σύμφωνα με το σκεφτικό που ακολουθήθηκε στο κριτήριο ΙΙΒ2 (Πίνακας 5ΙΙ). Το 45,5% των 

ΣΥΠΒ (Ν=10) και το 40,9% (Ν=9) των ΕΠ βαθμολογήθηκαν με 4. Σε γενικές γραμμές τα 

ΣΥΠΒ των ομάδων Α και Β είχαν παρόμοιες βαθμολογίες στο κριτήριο αυτό. Στο ΣΥΠ-Β 

του προγράμματος Β-12 αναφέρεται «ευαισθητοποίηση των μαθητών και της κοινής γνώμης 

για την αναγκαιότητα περιορισμού της ρύπανσης των ακτών» 

 

6.2.4. Ρεαλιστικότητα και υλοποιησιμότητα των στόχων 

Όπως αναφέρθηκε και στα γενικά συμπεράσματα, η ρεαλιστικότητα των στόχων των 

προγραμμάτων (ΙΙΒ4) κρίθηκε με βάση τους στόχους και τις δραστηριότητες που αρχικά 



είχαν προβλεφθεί και τις δραστηριότητες που έγιναν τελικά. Στα ΣΠΠΕ συνήθως μπαίνουν 

στην αρχή ή και λίγο αργότερα αρκετοί στόχοι, στην πορεία αλλάζουν ή προστίθενται άλλοι.  

Στο τέλος, βέβαια, εκπληρώνονται σχεδόν όλοι και μάλιστα σε ικανοποιητικό βαθμό. Οι 

προτάσεις των προγραμμάτων της Ομάδας Α (ΣΥΠ-Α) κρίθηκαν αρκετά πλήρεις και σαφείς. 

Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να βάζουν ρεαλιστικούς στόχους στα προγράμματα 

που σχεδιάζουν και υλοποιούν, όπως προκύπτει από τις υψηλές βαθμολογίες στο αντίστοιχο 

κριτήριο (Πίνακας 5ΙΙ). Σε αυτό το κριτήριο συμβαίνει όμως και το εξής ανακόλουθο. Σε ότι 

αφορά τη ρεαλιστικότητα των στόχων, τρία προγράμματα (Α1, Α2, Α6) χαρακτηρίστηκαν με 

χαμηλή ρεαλιστικότητα στους στόχους τους επειδή αυτοί έδειχναν πολλοί, μεγαλόπνοοι και 

δύσκολο να επιτευχθούν στα ΣΥΠ τους. Αυτά τα προγράμματα ενώ συγκέντρωσαν πολύ 

υψηλή βαθμολογία σε άλλα κριτήρια, πήραν χαμηλό βαθμό στο κριτήριο της 

ρεαλιστικότητας στην υλοποίηση των στόχων κατά το σχεδιασμό τους. Η χρονική διάρκεια 

των τριών πρώτων προγραμμάτων ήταν βέβαια δύο έτη και το τέταρτο υλοποίησε αθλητικές 

δραστηριότητες στη φύση οι οποίες κρίθηκαν ως εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθούν, ως 

ασυνήθιστες για ΠΟ. Όπως αποδείχτηκε βέβαια από τις ΕΠ των προγραμμάτων αυτών, οι 

στόχοι και των τεσσάρων προγραμμάτων επιτεύχθηκαν σε σημαντικό βαθμό, άρα για τα 

δεδομένα των ομάδων, αποδείχτηκαν τελικά ρεαλιστικοί. Είναι σημαντικό το ότι, στο ΣΥΠΑ 

του προγράμματος Α5, οι ίδιοι οι μαθητές ελέγχουν τη ρεαλιστικότητα των στόχων τους 

«Προτάθηκαν από τους μαθητές πολλές παρεμβάσεις, όμως με την βοήθεια της Παιδαγωγικής 

ομάδας επελέγησαν οι ποιο εφικτοί στην πραγματοποίησή του».  

Όλα τα ΣΥΠ-Β κρίθηκαν αρκετά ρεαλιστικά, πήραν τη μεγαλύτερη βαθμολογία σ αυτό το 

κριτήριο. Είναι σημαντικό ότι το 72,7% των ΕΠ βαθμολογήθηκε με 4. Σε αντίθεση με τα 

παραπάνω, σε μια έρευνα του ΠΙ, η Σπυροπούλου Δ. (2000) διαπίστωσε ακαθόριστο 

περιεχόμενο και μεγαλεπήβολους στόχους, χωρίς ιεράρχηση των διδακτικών παρεμβάσεων 

και των έργων για την υλοποίησή τους. Έτσι, αμφισβητήθηκε η αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων ΠΕ που υλοποιούνται στα σχολεία. 

 

6.2.5. Καθορισμός στόχων με βάση τις γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να 

αποκτηθούν 

Ο εκπαιδευτικός Π3 αναφέρει ότι «Η ενασχόληση με το άμεσο περιβάλλον  δίνει ερέθισμα 

στους μαθητές να ασχοληθούν περισσότερο να γίνουν καλλίτεροι και να βοηθήσουν τον τόπο 

τους (κοινωνικοποίηση)». Σε κανένα σχέδιο ΣΠΠΕ, δεν αναφέρεται ότι γίνεται, κατά το 

σχεδιασμό, ακριβής αντιστοίχηση στόχου και γνώσης ή δεξιότητας που προτίθεται το ΣΠΠΕ 

να αναπτύξει στους επιμορφούμενους. Οι στόχοι που αναγράφονται είναι γενικοί και δεν 

εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες. 5 στα 8 ΣΥΠ-Α, ποσοστό 62,5% 

βαθμολογήθηκαν με 4 και πολύ χαμηλότερο κλάσμα, 7/22 (ποσοστό 31,8 %) στα ΣΥΠ-Β 

(Πίνακας 5ΙΙ). Στις ΕΠ αυτό φαίνεται πιο ξεκάθαρα, εκεί 12/22 (54,5%) βαθμολογήθηκαν με 



4. Στην έρευνα της Δρακωνάκη Χ (2005) για τους στόχους των ΣΠΠΕ  της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης νομού Λασιθίου, οι στόχοι που εντάσσονται στην κατηγορία δεξιοτήτων, 

στόχοι δηλαδή που επιτρέπουν στους μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες εφαρμογής, 

ανάλυσης σύνθεσης και αξιολόγησης αναφέρονται μόνο σε τρία προγράμματα, ποσοστό 

15%. … Οι στόχοι που επιδιώκουν να προσφέρουν στους μαθητές γνώσεις για το περιβάλλον 

και τα σχετικά με αυτό προβλήματα αναφέρονται σε 11 προγράμματα, ποσοστό 55%.... Οι 

στόχοι που βοηθούν τους μαθητές να αποκτήσουν ένα σύνολο αξιών και συναισθημάτων 

ενδιαφέροντος για το περιβάλλον αναφέρθηκαν σε ποσοστό 18,96%». 

 

6.2.6. Καθορισμός στόχων με βάση το κοινωνικοοικονομικο-πολιτικο-πολιτιστικό 

περιβάλλον που θα χρησιμοποιηθούν οι νέες γνώσεις και δεξιότητες 

Οι στόχοι των ΣΠΠΕ είναι γνωστικοί, επιστημονικοί, κοινωνικοί, αισθητικοί, 

αυτομορφωτικοί και στάσεις ζωής (ΕΜΠ, 2007). Στην ανάπτυξη αυτού του κριτηρίου, όπως 

και των κριτηρίων ΙΙΙΑ3 για τη σύνδεση του προγράμματος με την καθημερινή ζωή, ΙVΣΤ3 

περί παγκόσμιας διάστασης περιβαλλοντικών ζητημάτων, ΙVΣΤ4 για αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων του προγράμματος σε προσωπική και τοπική κλίμακα, συμβάλλει σημαντικά 

η φύση του θέματος με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα το Πρόγραμμα Νέες Τεχνολογίες-

Άνθρωπος και Περιβάλλον. Στο έντυπο του ΣΥΠ-Α, στο εδάφιο «Άλλοι Στόχοι» οι 

εκπαιδευτικοί βάζουν συνήθως άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία (π.χ. Α-2-ΣΥΠ-Α). Σ’ 

αυτόν τον τύπο ΣΥΠ, 5 προγράμματα (62,5%) πήραν 4 ενώ στον άλλο τύπο ΣΥΠ, στα ΣΥΠΒ, 

το 54,5%. Στις ΕΠ η βαθμολογία ποίκιλε (Πίνακας 5ΙΙ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

(Ερευνητικό Ερώτημα ΙΙΙ) 

 

Για την απάντηση όλων των κριτηρίων αυτού του ερευνητικού ερωτήματος, βρέθηκαν 

στοιχεία σε όλα τα είδη του αρχειακού υλικού, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά 

παρακάτω. Στα ΣΥΠ-Β δε είναι εύκολη η πλήρης αντίληψη του περιεχομένου του 

προγράμματος επειδή δεν προβλέπεται το αντίστοιχο εδάφιο για συμπλήρωση αλλά 

προκύπτει από τα υπόλοιπα μέρη του Σχεδίου, όπως έγινε και με προηγούμενα κριτήρια και 

ερωτήματα. Αποκαλύπτεται όμως πολύ περισσότερο στις ΕΠ, όπου αναλύεται διεξοδικά. 

Στον πίνακα 5ΙΙΙ του Παραρτήματος εικονίζονται τα αποτελέσματα της μελέτης του 

ερευνητικού ερωτήματος ΙΙΙ για την περιγραφή του περιεχομένου του προγράμματος. 

Παρουσιάζεται ο αριθμός των προγραμμάτων και η σχετική τους συχνότητα (% αναλογία στο 

δείγμα) που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία. 

 

7.1. Επιλογή του Περιεχομένου του Προγράμματος 

7.1.1. Ορθή τεκμηρίωση και πληρότητα του περιεχομένου του προγράμματος 

Τα κριτήρια για την παιδαγωγική προσέγγιση του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, 

σύμφωνα με από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ιστοσελίδα Aegean/sppe, 2005), αξιολογούν τη  

θεμελίωση των προτάσεων των ΣΠΠΕ σε μια σαφή γνώση του φυσικού αντικειμένου και την 

ορθή επιλογή παιδαγωγικών και διδακτικών μεθόδων που θα προσιδιάζουν στα διαφορετικά 

ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των επιλεγόμενων ομάδων. Ειδικότερα, ελέγχεται ο 

διεπιστημονικός χειρισμός των περιβαλλοντικών θεμάτων, η σύνδεση των προγραμμάτων ΠΕ 

με τις βασικές αρχές της Διαπολιτισμικής Αγωγής, η σύνδεση των προγραμμάτων με τις 

αρχές της βιωματικής εκπαίδευσης, ο ερευνητικός χαρακτήρας των προγραμμάτων, ο 

μαθητοκεντρικός τους χαρακτήρας, η ανταπόκριση των προγραμμάτων στις γενικές 

προδιαγραφές σχετικά με τα στάδια γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών. Και τα δύο κριτήρια 

ΙΙΙΑ1,2 για την τεκμηρίωση και πληρότητα του περιεχομένου του προγράμαμτος, την 

ανάλυση, αποσαφήνιση και σαφή περιγραφή του φυσικού αντικειμένου δε μπορούν άμεσα να 

βαθμολογηθούν στο ΣΥΠ-Β διότι δεν προβλέπονται στο έντυπο υποβολής πρότασης. 

Προκύπτει όμως έμμεσα από τα αναπτυσσόμενα Κριτήρια Επιλογής του Θέματος και από 

τους Στόχους του προγράμματος. Σε αντίθεση με το ΣΥΠ-Β, στα ΣΥΠ-Α ζητείται η 

αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου του προγράμματος στο εδάφιο Δ2 και οι 

εκπαιδευτικοί το κάνουν πολύ καλά αφού ποσοστό 87,5% πήρε βαθμό 4. Η βαθμολογία στα 

ΣΥΠ-Β ήταν γενικά καλή και ακόμη καλύτερη ήταν στις ΕΠ (Πίνακας 5ΙΙΙ). Για τη 

βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού αντλήθηκαν δεδομένα από τους στόχους και τις 

δραστηριότητες των προγραμμάτων.  



Στις ΕΠ, τα κριτήρια ΙΙΙΑ1 και ΙΙΙΒ4 το οποίο αναφέρεται στην πληρότητα και σαφήνεια της 

πρότασης του προγράμματος, απαντώνται μέσα από τις δραστηριότητες που ανέπτυξαν οι 

εκπαιδευτικοί στα πλαίσια του προγράμματος. Μέσα από αυτές συγκροτείται η εικόνα της 

συνολικής πρότασης του προγράμματος που έπρεπε να περιγράφεται στα ΣΥΠ. Η σχετικά 

υψηλές βαθμολογίες που καταγράφηκαν στο κριτήριο αυτό σχετικά με την ορθή τεκμηρίωση 

και πληρότητα του περιεχομένου του προγράμαμτος έρχονται σε αντίθεση με τις 

παρατηρήσεις της Σπυροπούλου Δ. (2000), η οποία σε μια έρευνά της σε αρχειακό υλικό 

ΣΠΠΕ διαπίστωσε ότι έχουν ακαθόριστο περιεχόμενο.  

 

7.1.2. Ανάλυση, αποσαφήνιση και σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου 

Στο εδάφιο Δ2 του ΣΥΠ-Α γίνεται εμπεριστατωμένη περιγραφή του θέματος και στο εδάφιο 

Δ4 περιγραφή των διαστάσεων του αντικειμένου του προγράμματος. Το ΣΥΠ-Β στερείται τα 

αντίστοιχα, πολύ κατατοπιστικά, εδάφια. Με πολύ καλό τρόπο περιγράφεται το φυσικό 

αντικείμενο του προγράμματος στα ΣΥΠΑ όπου το 87,5% (7/8 προγράμματα) έλαβε τη 

μέγιστη βαθμολογία (Πίνακας 5ΙΙΙ). Τα μισά από τα ΣΥΠΒ της ομάδας Β πήραν τη μέγιστη 

βαθμολογία ενώ τα ΣΥΠΒ της ομάδας Α κρίθηκαν πληρέστερα αφού τα ¾ πήραν βαθμό 4. 

 

7.1.3. Σύνδεση με την καθημερινή ζωή 

Κατά τον Αναστασάτο Ν. (2007), αφορμή  για την επιλογή του θέματος του προγράμματος 

μπορεί να αποτελέσει οποιοδήποτε  γεγονός είναι στην επικαιρότητα π.χ. γενετικά 

τροποποιημένοι οργανισμοί  ή κάποιο χρόνιο πρόβλημα της  περιοχής, όπως οι ελεύθεροι 

χώροι. Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται και ο εκπαιδευτικός Π2 ο οποίος γράφει ότι «Τέλος 

τονίσαμε στο πρόγραμμα ότι πραγματικά αξίζει η σύνδεση της σχολικής με την καθημερινή 

ζωή».Την αξία της σύνδεσης του ΣΠΠΕ με την καθημερινή ζωή βίωσε ο εκπαιδευτικός Π3: 

«Όταν πριν δύο χρόνια άρχιζε αυτό το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που αφορούσε 

την καταγραφή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, δεν περίμενα, ότι μια σχετικά μικρή 

περιοχή, έκρυβε τόσο μεγάλο φυσικό και πολιτισμικό πλούτο». Στα ίδια περίπου επίπεδα με 

αυτήν του κριτηρίου ΙΙΙΑ2 κυμάνθηκε και η βαθμολογία του συναφούς κριτηρίου ΙΙΙΑ3 με 

ελαφρώς μικρότερο αριθμό προγραμμάτων στη μέγιστη κλίμακα βαθμολογίας (Πίνακας 5ΙΙΙ). 

Οι παρακάτω αναφορές από τα ΣΥΠ είναι ενδεικτικές για τη σύνδεση με την καθημερινή ζωή 

που επιχειρείται στα ΣΠΠΕ.  

Α-8-ΣΥΠ-Β «Το Ηράκλειο δυστυχώς για εμάς που το κατοικούμε»  

Α-5-ΣΥΠ-Β-«καλλιέργεια της καλαισθητικής άποψης για το χώρο που βρίσκονται οι 

μαθητές» 

Β-10-ΣΥΠ-Β-«Η αυξανόμενη απομάκρυνση των νέων από τα φυσικά προϊόντα»  

Β-13-ΣΥΠ-Β-«να μάθουν να χρησιμοποιούν τις αισθήσεις τους και να αξιολογούν τα 

αισθήματά τους σε σχέση με τις περιβαλλοντικές συνθήκες»  



Β-14-ΣΥΠ-Β-«Η έλλειψη του νερού λόγω ρύπανσης και κακής χρήσης με ταυτόχρονη μείωση 

των βροχοπτώσεων αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα των κατοίκων» 

Α-2-ΣΥΠ-Α «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». 

 

7.1.4. Καταλληλότητα για ικανοποίηση εκπαιδευτικών αναγκών και στόχων 

Τα προγράμματα, σε ότι αφορά το περιεχόμενό τους, κρίθηκαν κατάλληλα σε σχετικά υψηλό 

επίπεδο και στα τρία είδη του αρχειακού υλικού. Σημειώθηκαν αρκετές σχετικά υψηλές 

βαθμολογίες. Το 75% των ΣΥΠΑ έλαβε βαθμό 4 (6 προγράμματα) και το 45,5% των ΣΥΠΒ. 

Από αυτά, το 28,6% ήταν της ομάδας Β και το 75% ήταν της ομάδας Α (Πίνακας 5ΙΙΙ). 

Σύμφωνα με το Φραγκούλης Ι. (2006), το περιεχόμενο ενός μαθητικού εκπαιδευτικού 

προγράμματος πρέπει να εναρμονίζεται με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τα 

χαρακτηριστικά και τις εμπειρίες των μαθητών, με το κοινωνικο-οικονομικό και μορφωτικό 

επίπεδο των μαθητών, το διαθέσιμο χρόνο τους, το ρυθμό με τον οποίο μπορούν να 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

  

7.2. Δόμηση του Περιεχομένου του Προγράμματος 

Την ικανοποίηση των κριτηρίων ΙΙΙΒ1,3 σχετικά με την ταξινόμηση του περιεχομένου του 

προγράμματος και τη χρονική διαδοχή της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, 

καθορίζουν σημαντικά η φύση του θέματος του προγράμματος και τα αντικείμενα που 

επιλέγουν να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί.  

 

7.2.1. Ταξινόμηση του περιεχομένου του προγράμματος ( κατανομή ύλης σε ενότητες, 

διαχωρισμός θεωρητικής κατάρτισης και πραχτικής άσκησης) 

Η κατανομή του περιεχομένου του προγράμματος σε ενότητες, ο διαχωρισμός  θεωρητικής 

κατάρτισης και πραχτικής άσκησης δεν αναφέρεται ξεκάθαρα σε όλα τα προγράμματα. 

Προκύπτει από τους στόχους και τις δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν στα ΣΥΠ και τελικά 

πραγματοποιήθηκαν στις ΕΠ. Τα προγράμματα ΠΕ, ως εκπαιδευτικά, έχουν θεωρητικό και 

πρακτικό τμήμα, όχι όμως σαφώς διαχωριζόμενο εξ αρχής, γι αυτό και η βαθμολογία των 

ΣΥΠ-Β ποίκιλε σημαντικά. Πιο ξεκάθαρος διαχωρισμός φαίνεται να γίνεται στα ΣΥΠ-Α 

όπου κανένα ΣΠΠΕ δεν πήρε τις δύο χαμηλότερες βαθμολογίες ενώ το 75% πήρε τη μέγιστη. 

Τα μισά ΣΥΠΒ της ομάδας Α πήραν βαθμό 2 και τα άλλα μισά πήραν βαθμό 4, ενώ από την 

ομάδα Β, κανένα δεν πήρε βαθμό μηδέν, λίγο περισσότερα από τα μισά (57,1%, 8 

προγράμματα) πήραν βαθμό 1 και τα υπόλοιπα σχεδόν μοιράστηκαν στις άλλες τρεις 

βαθμολογικές κλίμακες (Πίνακας 5ΙΙΙ). Ο Τσετσίλας Ι. (2006), σε μια έρευνα για τις 

επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών σε επαγγελματικό επίπεδο αναφέρεται στην 



ανάπτυξη πρωτοβουλιών για εφαρμογή καινοτομιών και ενίσχυση της επιστημονικής και 

επαγγελματικής κατάρτισης. Ιδιαίτερα τονίστηκε από τους εκπαιδευτικούς που ρωτήθηκαν η 

ανάγκη πρακτικής και όχι θεωρητικής προσέγγισης των θεμάτων, θέση η οποία κατά ένα 

μέρος δικαιολογείται, αφού στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία καλούνται να δώσουν 

λύσεις σε διδακτικά και πολλά άλλα προβλήματα. 

 

7.2.2. Επίπεδα δόμησης του περιεχομένου του προγράμματος: α. με τη γνωστική 

κατάρτιση των υποκειμένων, β. επίπεδο ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων με 

πραχτική άσκηση, γ. επίπεδο αλλαγής στάσεων, αξιών και συμπεριφοράς με στόχο τη 

βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας και συνεργατικότητας των αντικειμένων 

Μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ σε χώρους ΕΕ, οι ενήλικες αποκτούν γνώσεις, 

στάσεις, συμπεριφορές και αξίες ως προς το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχουν πιο 

ουσιαστικά σε διαδικασίες προστασίας, ανάδειξης και ανάπλασης του (Φραγκούλης Ι., 2003). 

Τα προαναφερόμενα επίπεδα δόμησης αναφέρθηκαν στα προγράμματα που μελετήθηκαν 

αλλά όχι όλα σε κάθε πρόγραμμα. Ενδεικτικά παραθέτονται αποσπάσματα από τα ΣΥΠ-Β 

των προγραμμάτων Β-13 και Β-14 αντίστοιχα: «να εξερευνήσουν, να μετρήσουν, να 

παρατηρήσουν, να καταγράψουν, να συσχετίσουν και να κατανοήσουν τις λειτουργίες της 

φύσης...και να εξοικειωθούν με έννοιες, όργανα μετρήσεων…να αποκτήσουν στάση και 

συμπεριφορά που βελτιώνει τις συνθήκες ζωής τους» και «Ενημέρωση των μαθητών για την 

υπάρχουσα κατάσταση, διαμόρφωση άποψης για το τι πρέπει να γίνει». Η βαθμολογία ήταν 

παρόμοια με αυτή του κριτηρίου ΙΙΙΒ1 για την ταξινόμηση του περιεχομένου του 

προγράμματος. Στα ΣΥΠΑ φαίνεται καλύτερα ο σχεδιασμός για σταδιακή ανάπτυξη του 

προγράμματος σε θεωρητικό επίπεδο, σε επίπεδο ανάπτυξης δεξιοτήτων και αλλαγής 

στάσεων, συμπεριφορών και συνεργατικότητας. Το 75% (6 προγράμματα) πήραν τη μέγιστη 

βαθμολογία. Τα περισσότερα ΣΥΠΒ βαθμολογήθηκαν με 1 και 2 (ποσοστό 54,5%, 12 

προγράμματα), κανένα δεν πήρε βαθμολογία μηδέν (Πίνακας 5ΙΙΙ).  

 

7.2.3. Χρονική διαδοχή και ρυθμός (διάρκεια, διάρκεια θεωρητικής κατάρτισης και 

πραχτικής άσκησης) 

Σε αυτό το κριτήριο τα ΣΥΠ-Β παρουσίασαν μεγάλες ελλείψεις. Περισσότερα από τα μισά 

(55%) βαθμολογήθηκαν στη χαμηλότερη κλίμακα. Δε φαίνεται πάντως να σχεδιάζεται η 

χρονική κατανομή της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης στα προγράμματα. Τη χρονική 

διαδοχή πάντως στις φάσεις του προγράμματος την αναπτύσσει ο εκπαιδευτικός Π5: «Η 

απόκτηση της γνώσης του θέματος που έχουν επιλέξει απαιτεί μια σειρά διαδικασιών όπως 

είναι η κατανόησή του, η χρονική οργάνωση των δραστηριοτήτων και η κατανομή τους, η 

συλλογή και η επιλογή πληροφοριών από διάφορες πηγές και τέλος η τελική σύνθεση και η 

καταγραφή των συμπερασμάτων». 



7.2.4. Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης του προγράμματος 

Το κριτήριο αυτό δε βαθμολογήθηκε στις ΕΠ αφού αναφέρεται στην πρόταση του 

προγράμματος. Οι προτάσεις των προγραμμάτων της Ομάδας Α κρίθηκαν αρκετά πλήρεις και 

σαφείς σε ότι αφορά το Κριτήριο ΙΙΙΒ4 το οποίο αναφέρεται στην πληρότητα και σαφήνεια 

της πρότασης του προγράμματος. Όλα τα ΣΥΠ-Α βαθμολογήθηκαν με 4. Στα ΣΥΠ-Β, η 

βαθμολογία του κριτηρίου ήταν ικανοποιητική, αφού τα 9 από τα 22 (41%) ΣΥΠΒ πήραν 

βαθμολογία 4 και 8/22 (37%) πήρε 3, τα υπόλοιπα βαθμολογήθηκαν με 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  

(Ερευνητικό Ερώτημα IV) 

 

Για την απάντηση των κριτηρίων αυτού του ερευνητικού ερωτήματος βρέθηκαν στοιχεία σε 

όλα τα είδη του αρχειακού υλικού, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. Η 

μέθοδος Project χρησιμοποιείται στην πλειοψηφία των ΣΠΠΕ, αν και δεν αναφέρεται σε όλα 

τα ΣΥΠ και στις ΕΠ. Στον Πίνακα IVA του Παραρτήματος εικονίζονται τα αποτελέσματα 

της μελέτης του Ερευνητικού Ερωτήματος ΙV στα υποερωτήματα A, Β και Γ. Παρουσιάζεται 

ο αριθμός των προγραμμάτων και η σχετική τους συχνότητα (% αναλογία στο δείγμα) που 

έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία. Αντίστοιχα, στην έρευνα της Δρακωνάκη Χ (2005) για 

τις παιδαγωγικές μεθόδους και στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν στα ΣΠΠΕ  της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Λασιθίου, το 55% των ΣΠΠΕ χρησιμοποίησαν τη 

μέθοδο Project, το 30% τη Μελέτη Περίπτωσης και το 15% από αυτά υλοποιήθηκε χωρίς 

μεθοδολογία. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός της απουσίας εφαρμογής της Μεθόδου Επίλυσης 

Προβλήματος στο Λασίθι αλλά και στο Ηράκλειο, όπως αποδείχτηκε στην παρούσα έρευνα. 

 

8.1. Αυτοκατευνόμενη Μάθηση 

Τα κριτήρια IVA3,4 περί αυτοκατευθυνόμενης οργάνωσης και δόμησης του περιεχομένου 

και της διαδικασίας και περί απόφασης επιλογής των μεθόδων μάθησης αναφέρονται στο 

πεδίο της Μεθοδολογίας των προγραμμάτων. Υπήρξε περιορισμένος αριθμός δεδομένων για 

τα κριτήρια αυτά στις ΕΠ. Οι συχνότητες και οι σχετικές συχνότητες των προγραμμάτων ανά 

βαθμολογική κλίμακα παρουσιάζονται στον πίνακα 5IVA του Παραρτήματος. 

 

8.1.1. Μαθητοκεντρική φιλοσοφία 

Δεδομένα για την απάντηση των σχετικών κριτηρίων προκύπτουν κυρίως από τους στόχους 

και τις σχεδιαζόμενες δραστηριότητες των προγραμμάτων. Ο μαθητοκεντρικός χαρακτήρας 

είναι πάντως πολύ έντονος σε όλα τα προγράμματα γι αυτό και συγκέντρωσαν υψηλές 

βαθμολογίες σ αυτό το κριτήριο. Κατονομάζεται μάλιστα και στο ΣΥΠ-Α του Α2 

προγράμματος «Η μαθητοκεντρική μέθοδος των βιωμάτων που διαλέγουμε, δέχεται την 

ατομική ιδιαιτερότητα, καταργεί το μονόλογο του ενός και επιτρέπει στους μαθητές και στις 

μαθήτριες ρόλο ενεργητικό. Αυτό δεν είναι εύκολο, αφού το σημερινό σχολείο καλλιεργεί την 

«παπαγαλία», την αποστήθιση και η απεμπλοκή από αυτό τον τρόπο μάθησης είναι ίσως το 

δυσκολότερο σημείο του προγράμματος». Σε όλα σχεδόν τα ΣΥΠΑ (7, ποσοστό 87,5%) είναι 

εμφανής ο μαθητοκεντρικός χαρακτήρας των προγραμμάτων της ομάδας Α. Στην ομάδα Β, 6 

προγράμματα (42,9%) θεωρήθηκε ότι είχαν υψηλού βαθμού μαθητοκεντρική φιλοσοφία και 



πήραν βαθμό 4 ενώ άλλα τόσα πήραν βαθμό 2 διότι δεν αποκαλύφτηκε τόσο ξεκάθαρα ο 

μαθητοκεντρισμός τους. Και από τις ΕΠ προκύπτει η μαθητοκεντρική φιλοσοφία σχεδιασμού 

των ΣΠΠΕ αφού τα 13 προγράμματα (59,1%) πήραν βαθμό 4 και τα υπόλοιπα 9 περίπου 

ισομερώς κατανεμήθηκαν στην υπόλοιπη βαθμολογική κλίμακα (Πίνακας 5IVA). 

 

8.1.2. Αξιοποίηση των εμπειριών των εκπαιδευομένων 

Οι εμπειρίες των εκπαιδευομένων, κυρίως των ενηλίκων, μπορούν να αξιοποιηθούν σε 

πολλές περιοχές του προγράμαμτος. Μπορεί να σχετίζονται με το ίδιο το θέμα του 

προγράμματος, με τις γνώσεις τους στις ΤΠΕ, με τις συνθήκες συμμετοχής τους στις ομάδες, 

με τις γνώσεις τους από τα μαθήματα προηγουμένων ετών, με τη Γενική τους Παιδεία, με το 

περιβάλλον που ζουν, με την κοινωνική τους ζωή κλπ, τα οποία χρειάζονται όλα σε ένα 

ΣΠΠΕ. Κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων, όπως προκύπτει από τα ΣΥΠΑ και ΣΥΠΒ δε 

φαίνεται να δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα σε όλα τα προγράμματα στο θέμα της αξιοποίησης 

των εμπειριών των μαθητών στην κατάρτιση των στόχων, γι αυτό και οι βαθμολογίες 

παρουσίασαν ευρεία διακύμανση. Στα ΣΥΠ-Α οι βαθμολογίες ήταν πολύ υψηλότερες αφού 

τα 7 από τα 8 προγράμματα αξιολογήθηκαν στα δύο ψηλότερα επίπεδα της βαθμολογικής 

κλίμακας.  

 

8.1.3. Αυτοκατευθυνόμενη (από τους μαθητές) οργάνωση και δόμηση περιεχομένου και 

διαδικασίας 

Σύμφωνα με τις αρχές της δια βίου μάθησης που διατυπώθηκαν στη Σύνοδο της Λισσαβόνας 

(ΕΕ, 2006), οι εκπαιδευτικοί θα γίνονται οδηγοί, σύμβουλοι και διαμεσολαβητές, θα βοηθούν 

και θα ενισχύουν τους διδασκόμενους, οι οποίοι στο μέτρο του δυνατού, είναι οι ίδιοι 

υπεύθυνοι για την εκπαίδευσή τους. Η ενεργητική μάθηση εξάλλου προϋποθέτει κίνητρο για 

μάθηση, κριτική ικανότητα, καθώς και ικανότητα εκμάθησης. Μικρός αριθμός 

προγραμμάτων φαίνεται να προωθεί την κατευθυνόμενη (από τους μαθητές) μάθηση. 13 

ΣΥΠ-Β (59%) πήραν βαθμολογία 1 (Πίνακας 5IVΑ). Καλύτερα ήταν τα αντίστοιχα στοιχεία 

στα ΣΥΠ-Α (25%). Ούτε από τις ΕΠ προέκυψε αξιόλογη αυτοκατευθυνόμενη οργάνωση και 

δόμηση περιεχομένου και διαδικασίας των προγραμμάτων αφού σημειώθηκαν μέτριες 

βαθμολογίες. Στο Α1-ΣΥΠ-Α δηλώνεται ότι «Η κάθε ομάδα διαμορφώνει το δικό της 

σχεδιασμό ο οποίος εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό», όπως και στο Α-3-ΣΥΠ-Α-« Μετά 

την αρχική διερεύνηση του θέματος, οι μαθητές κάνουν τις προτάσεις τους για δραστηριότητες 

που είναι δυνατόν να υλοποιηθούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Χωρισμός σε ομάδες 

έρευνας και κατανομή εργασιών. Λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερες προτιμήσεις και δεξιότητες του 

κάθε μαθητή».Εμφανίζονται όμως και κατάλοιπα της δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας: Α-4-

ΣΥΠ-Α-«Η παιδαγωγική ομάδα θα προτείνει στους μαθητές τις δραστηριότητες που 



αναφέρονται στο Δ8. Αν υπάρχει χρόνος θα πραγματοποιηθούν όλες, αν όχι οι μαθητές θα 

επιλέξουν αυτές που προτιμούν και θα προτείνουν άλλες». 

 

8.1.4. Απόφαση επιλογής μεθόδων μάθησης 

Στην έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση του 21ου αιώνα «Μάθηση ο 

θησαυρός εντός», η οποία απευθύνθηκε στην UNESCO το 1996 (Delor J., 1996, UNESC, 

2004), υπογραμμίστηκε η ανάγκη εκπαίδευσης για ένα δημοκρατικό και βιώσιμο μέλλον. 

Καθορίστηκαν τέσσερις δομικοί άξονες της εκπαίδευσης : μάθηση για να ξέρουμε, μάθηση 

για να κάνουμε, μάθηση για να συνυπάρχουμε και να συνεργαζόμαστε, και μάθηση για να 

υπάρχουμε. Στα προγράμματα που μελετήθηκαν, η απόφαση της επιλογής των μεθόδων 

μάθησης δε φαίνεται να αφήνεται στους μαθητές. Όλα σχεδόν τα προγράμματα κρίθηκαν 

ελλιπή ως προς το σχεδιασμό τους, στα ΣΥΠ-Β, στον τομέα αυτό. Και στα 13 από τα 14 

ΣΥΠ-Β της Ομάδας Β που περιείχαν στοιχεία για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού, 

δόθηκε η χαμηλότερη βαθμολογία 0 και 1 (Πίνακας 5IVA). Στο συνολικό δείγμα, τα 18/19 

ΣΥΠ-Β (82% του συνόλου) που περιείχαν κάποια  στοιχεία, βαθμολογήθηκαν με 1.  

 

8.1.5. Αυτοαξιολόγηση 

Η αυτοαξιολόγση αναφέρεται σε περιορισμένο βαθμό στις ΕΠ και καθόλου στα ΣΥΠ. Όλα 

τα ΣΥΠ-Β που είχαν δεδομένα για το κριτήριο αυτό (Ν=21, 95%), δεν αναφέρουν την 

αυτοαξιολόγηση ως τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας που σχεδιάζουν να ακολουθήσουν. 

Όλα τα ΣΥΠΒ της ομάδας Α βαθμολογήθηκαν με 1 και τα 13 από τα 14 της ομάδας Β. 

Εξαίρεση αποτελούν οι ΕΠ των προγραμμάτων Α-1, Α-2, Α-4, Β-11 και Β-8, τα οποία 

αναφέρονται σε αυτοαξιολόγηση. Στα ΣΥΠΑ και στις ΕΠ υπήρξε διακύμανση της 

βαθμολογίας σε όλη τη βαθμολογική κλίμακα (Πίνακας 5IVA). Ενδεικτική περίπτωση 

αποτελεί το  ΣΥΠ-Β του προγράμματος Β-11 όπου η αυτοαξιολόγηση και η μεταγνώση των 

μαθητών θεωρήθηκε ότι εκφράστηκε μέσω των αρχαίων ελληνικών ρητών: «αγαθά κόποις 

κτώνται», το τερπνόν μετά του ωφελίμου», αλλά και στην ελληνική εκφράστηκαν απόψεις 

όπως «ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν τελειώνει, αρχίζει μόνο», «σχολεία όπως μας αξίζουν». Στο 

ΣΥΠ-Α του Α-4 υπάρχει η αναφορά :«Αυτοαξιολόγηση (με) συζήτηση ανάμεσα στις ομάδες». 

 

8.2. Διεπιστημονική και Διαθεματική Προσέγγιση του θέματος  

Στο πρόγραμμα Β-10, η διεπιστημονική προσέγγιση επιτεύχθηκε μέσω των μαθημάτων του 

σχολικού προγράμματος (Μαθηματικά, Ιστορία, Βιολογία, κλπ), μέσα από τα οποία οι 

εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν τμήματα του προγράμματος, όπως αναφέρεται στην ΕΠ. 

 

 

 



8.2.1. Διαθεματική, Διεπιστημονική, Ολιστική θεώρηση του φυσικού αντικειμένου 

Σύμφωνα με το ΕΜΠ (2007), κάθε πρόγραμμα ΠΕ πρέπει να υιοθετεί μια διεπιστημονική 

προσέγγιση, που χρησιμοποιώντας τις γνώσεις κάθε επιστημονικού τομέα να καθιστά δυνατή 

μια ολιστική και ισορροπημένη προοπτική. Η διαθεματική και διεπιστημονική επεξεργασία 

του θέματος των προγραμμάτων ΠΕ αξιοποιεί γνώσεις από τις θετικές και θεωρητικές 

επιστήμες, όπως αυτές διδάσκονται μέσα από τα σχολικά μαθήματα. Ο εκπαιδευτικός Π3 

βίωσε στην πράξη τη διαθεματική προσέγγιση θεμάτων του προγράμματος: «Προσωπικά 

έμαθα πολλά πράγματα από την αναζήτηση των στοιχείων για το αμπέλι, την ελιά, την τοπική 

Ιστορία, τις ασχολίες των κατοίκων, τους φορείς του πολιτισμού της περιοχής αλλά και της 

πανίδας και της χλωρίδας της περιοχής, που βέβαια σε μεγάλο βαθμό είναι ίδια με της 

υπόλοιπης Κρήτης». Ο ίδιος εκπαιδευτικός (Π3) σημειώνει και την αξία της διαθεματικής 

προσέγγισης της ύλης από ομάδα εκπαιδευτικών στα σχολεία. «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. Γιατί 

όχι και για συνδιδασκαλία αφού το μέλλον της εκπαίδευσης φαίνεται πως βρίσκεται σε 

διδακτικές προσεγγίσεις όπως η οργάνωση σχεδίου (project) το παιχνίδι ρόλων, το θεατρικό 

παιχνίδι, κλπ». 

Η προώθηση της διαθεματικότητας και διεπιστημονικότητας και ολιστικής γενικά 

προσέγγισης του θέματος προκύπτει από τους στόχους, τη μεθοδολογία, τις συνεργασίες, τις 

προβλεπόμενες δράσεις και δραστηριότητες και στους δύο τύπους ΣΥΠ και στις ΕΠ. Τα μισά 

από τα ΣΥΠ-Β πήραν βαθμολογία 4 και ελαφρώς περισσότερα ΣΥΠ-Α (62,5%) (Πίνακας 

5IVA). Δεν υπήρξαν προγράμματα που να μην προσεγγίζουν διαθεματικά και διεπιστημονικά 

το αντικείμενό τους. Σε μερικές περιπτώσεις η διεπιστημονικότητα κατονομάζεται, όπως στο 

Α-1-ΣΥΠ-Β-«Η εκπαίδευση των μαθητών με διεπιστημονική προσέγγιση» και στο Α-2-ΣΥΠ-

Α-«Η μέθοδος εφαρμογή σχεδίου (Project) της ομαδικής εργασίας έχει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά:…Τη διεπιστημονική –διαθεματική  προσέγγιση μετά τη διαπίστωση ότι καμιά 

από τις επιμέρους ειδικές επιστήμες δεν παρέχει μόνη της τη λύση στο πολύπλοκο πρόβλημα της 

διαχείρισης του περιβάλλοντος. Δηλαδή την ανάγκη για σφαιρική θεώρηση του θέματος». Αλλά 

και όταν δεν ονομάζεται, γίνεται στην πράξη: 

Α-5-ΣΥΠ-Α-«Δημιουργία πλαστικοποιημένων ταμπελών, Με την Λατινική και Ελληνική γραφή 

του ονόματος κάθε φυτού, Σετ ανάλυσης εδάφους…». 

Α-4-ΣΥΠ-Α-«Εξετάζουμε το θέμα πολύπλευρα και διαχρονικά». 

Α-3-ΕΠ-«Έτσι γνωρίσαμε το παιχνίδι διαχρονικά, στις Αρχάνες όπως το σείστρο, που παιζόταν 

κατά την αρχαιότητα,…».  

 

 

 



8.3. Ανάπτυξη του Κριτικού Πνεύματος των Εκπαιδευομένων 

Οι συχνότητες και οι σχετικές συχνότητες των προγραμμάτων ανά βαθμολογική κλίμακα στα 

δύο κριτήρια του υποερωτήματος IVΓ παρουσιάζονται στον πίνακα 5IVΓ του Παραρτήματος. 

Δε φαίνεται πάντως να προωθείται ιδιαίτερα η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών 

μέσω ειδικά επιλεγμένων δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών τεχνικών. 

 

8.3.1. Συνειδητοποίηση των μηχανισμών δημιουργίας, λύσης και αξιολόγησης ενός 

προβλήματος 

Σύμφωνα με το ΕΜΠ (2007), κάθε πρόγραμμα ΠΕ πρέπει να βοηθά τους διδασκόμενους να 

ανακαλύπτουν τα συμπτώματα και τις πραγματικές αιτίες των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων. 

Το κριτήριο αναφέρεται κυρίως στους στόχους των προγραμμάτων και αξιολογείται κυρίως 

άμεσα στα ΣΥΠ-Α και έμμεσα στα ΣΥΠ-Β από τους στόχους και τις συνεργασίες που 

σχεδιάζονται να αναπτυχθούν. Η βαθμολογία σε όλους τους τύπους του αρχειακού υλικού 

παρουσίασε διαβάθμιση με ενισχυμένο το υψηλότερο επίπεδο (Πίνακας 5IVA). Αρκετά 

προγράμματα στόχευαν στην ικανοποίηση αυτού του κριτηρίου, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται στα ΣΥΠ-Β των Β-11 και Α-1: «να αναπτύξουν οι μαθητές ικανότητες 

συνεργασίας, κριτικής σκέψης, λήψης αποφάσεων… δεξιότητες διερευνητικής σχέσης 

περιβάλλοντος-συμπεριφοράς», «…ώστε να μπορεί ο μαθητής να ανακαλύπτει, να μελετά, να 

αξιολογεί και να συνθέτει τα στοιχεία που θεμελιώνουν ένα περιβαλλοντικό θέμα…» 

 

8.3.2. Μάθηση του τρόπου να μαθαίνεις-μεταγνώση 

Πέραν από τις επιστημονικές γνώσεις που πρέπει οι εκπαιδευτές να κατέχουν πλήρως, πρέπει 

να διαθέτουν παιδαγωγική και κοινωνική γνώση. Με την παιδαγωγική γνώση εξασφαλίζουν 

τη μετάδοση της επιστημονικής γνώσης, και την εκμάθηση στους άλλους του τρόπου να 

μαθαίνουν (Καψάλης Αχιλ. & Παπασταμάτης Αδαμ.,2000). Το κριτήριο αυτό είχε 

μεγαλύτερη δυσκολία στο να βαθμολογηθεί. Η προώθηση της ικανότητας της Μεταγνώσης 

περιέχεται λίγο μέσα σε μερικούς από τους στόχους των προγραμμάτων αν και δεν είναι 

εύκολη η ταυτοποίηση ενός στόχου και η ταξινόμική του καταχώρηση στις κατηγορίες κατά 

Bloom που προτείνονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Bloom B.S. & Krathwohl D.R., 1991, 

ιστοσελίδα aegean/sppe). Στοιχεία για την απάντηση του κριτηρίου υποκρύπτονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό στην καλλιέργεια της δεξιότητας της επίλυσης προβλήματος. Συμπέρασμα 

για το κριτήριο IVΓ2 περί μεταγνώσης δε μπορεί να προκύψει μετά βεβαιότητας από την 

ανάγνωση των ΣΥΠ, εκτός κι αν το αναφέρουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί κατά το σχεδιασμό 

του προγράμαμτος. Υπήρξε περίπτωση προγράμματος όπου η Μεταγνώση αναφέρθηκε όχι 

στους στόχους αλλά στην αξιολόγηση («Συστηματική θεώρηση διαδικασιών σκέψης που 

οδήγησαν στην αποκτηθείσα γνώση-μεταγνωστική αυτοαξιολόγηση»). Στην ΕΠ του 



προγράμματος Β-8 μαθητές μέλη της Περιβαλλοντικής ομάδας συντάσσουν μικρά κείμενα 

όπου περιγράφουν τις εμπειρίες που απόκτησαν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Στα 

περισσότερα από αυτά ανιχνεύονται μεταγνωστικά στοιχεία. Αναλυτικότερη προσέγγιση της 

μεταγνωστικής διάστασης των προγραμμάτων γίνεται στο κεφάλαιο των Γενικών 

Συμπερασμάτων. Από το σύνολο των προγραμμάτων, στο 62,5% (5 ΣΠΠΕ) των ΣΥΠΑ δεν 

ανιχνεύτηκαν μεταγνωστικά στοιχεία να καλλιεργούνται από τα προγράμματα. Ότα τα ΣΥΠΒ 

της ομάδας Α πήραν βαθμό 1, όπως και τα 10 (71,4%) από τα ΣΥΠΒ της Ομάδας Β (Πίνακας 

5IVA). 

 

8.4. Καινοτομικά στοιχεία σε διάφορα επίπεδα 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αγωγής και πολιτισμού που υλοποοιούνται στα σχολεία 

αποτελούν χώρους δοκιμής και ανάπτυξης ποικίλων καινοτομιών. Όπως αναφέρει η 

(Ρούσσου Σ. (2007), η υλοποίηση προγραμμάτων καινοτόμων δράσεων από τους 

εκπαιδευτικούς είναι δυνατόν να τους προσφέρει καινούριες γνώσεις σχετικές με το θέμα που 

έχει κάθε φορά το πρόγραμμα, γνώσεις σχετικές με εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας και 

διδακτικές προσεγγίσεις, απόκτηση δεξιοτήτων συνεργασίας με μαθητές, συναδέλφους, 

γονείς, κοινωνικούς φορείς κ.λ.π., απόκτηση δεξιοτήτων οργάνωσης προγραμματισμού και 

σχεδιασμού, διαμόρφωσης αναλυτικού προγράμματος, ανάληψης πρωτοβουλιών, υιοθέτηση 

διαφορετικού μοντέλου δασκάλου και τέλος διαμόρφωση στάσεων και πεποιθήσεων. 

Στον Πίνακα 5IVΔ του παραρτήματος παρουσιάζονται οι βαθμολογίες των ΣΥΠΑ, ΣΥΠΒ 

και ΕΠ κατά κριτήριο για το ερευνητικό υποερώτημα IVΔ το οποίο αναφέρεται στην ύπαρξη 

καινοτομικών στοιχείων. Οι εκπαιδευτικοί εκδηλώνουν την ανάγκη επιμόρφωσης στην 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών για εφαρμογή καινοτομιών και ενίσχυση της επιστημονικής και 

επαγγελματικής κατάρτισης (Τσετσίλας Ι., 2006). 

 

8.4.1. Αξιοποίηση ποικιλίας χώρων, μεθόδων, δραστηριοτήτων 

Όλα σχεδόν τα προγράμματα σχεδιάζουν και αναπτύσσουν τελικά τις δραστηριότητές τους 

σε μεγάλη ποικιλία χώρων, δεν περιορίζονται στο σχολείο. Οι χώροι και ο εξοπλισμός που 

πρόκειται να αξιοποιηθούν στο πρόγραμμα αναφέρονται εκτενώς στα εδάφια του ΣΥΠ-Α 

Δ10, Δ11, Δ12, Δ7, Δ8, Δ9. Στα ΣΥΠΑ, η βαθμολογία του κριτηρίου αυτού ήταν πολύ υψηλή 

ενώ στα ΣΥΠΒ σημαντικά χαμηλότερη και για τις δύο ομάδες (Α,Β) προγραμμάτων. Ενώ τα 

ίδια προγράμματα περιγράφουν στα ΣΥΠΑ αναλυτικά χώρους και εξοπλισμό που θα 

χρησιμοποιήσουν, στα ΣΥΠΒ αναφέρονται ελάχιστα. Αυτό οφείλεται στο ότι στο ΣΥΠΑ 

υπάρχουν σχετικά εδάφια για συμπλήρωση ενώ στο ΣΥΠΒ απουσιάζουν. Ενδεικτικά 

αναφέρονται αποσπάσματα από τα ΣΥΠ των προγραμμάτων Α-4 και Α-7: Α-4-ΣΥΠ-Α-« Οι 

συναντήσεις με τους συνεργάτες θα γίνουν στο χώρο του σχολείου αλλά και στους αμπελώνες, 

σε χωριά του Δήμου… Επίσκεψη σε αποστακτήριο ρακής … Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο 



στο Καταλαγάρι και στο Μουσείο Αρχανών», Α-7-ΣΥΠ-Α-«οι μαθητές της Περιβαλλοντικής 

Ομάδας θα επισκεφτούν το Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου… θα  πραγματοποιηθεί επίσκεψη των 

υποομάδων στη «Βικελαία» Δημοτική βιβλιοθήκη και στην εφημερίδα «Πατρίς» … Μία 

υποομάδα θα επισκεφτεί  τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου  (Πολεοδομία ΔΕΥΑΗ 

κ.λ.π.)». 

 

8.4.2. Καινοτομία επιλογής θέματος 

Το κριτήριο IVΔ2 για την καινοτομία επιλογής θέματος ελέγχθηκε μόνο στα ΣΥΠ-Β όπου 

αντιπροσωπεύονται όλα τα προγράμματα. Δεν είχε νόημα να εξεταστεί και στα άλλα είδη του 

αρχειακού υλικού. Όλα σχεδόν τα ΣΠΠΕ κρίθηκαν αρκετά καινοτόμα σε ότι αφορά το θέμα 

τους. 17 θέματα βαθμολογήθηκαν ως πολύ καινοτόμα (77%), τα περισσότερα από αυτά 

ανήκαν στην ομάδα Β (Πίνακας 5IVΔ).  

 

8.4.3. Καινοτομία επιλογής μεθόδων (αφηγηματική, σχεδίου εργασίας, ευρετική, 

εμψύχωσης, συνδυασμός μεθόδων) 

Καινοτόμες μεθοδολογίες που συνηθίζονται στην ΠΕ είναι η μελέτη πεδίου, η πνευματική 

διέγερση, η αντιπαράθεση απόψεων, η εγρήγορση, η ανάληψη ποικίλων ευθυνών, η 

ανάδραση, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια (παιχνίδια ρόλων, προσομοίωσης), η ανίχνευση και 

τροποποίηση εναλλακτικών ιδεών για εποικοδομητικότερη προσέγγιση του φυσικού 

αντικειμένου του προγράμματος (Φλογαΐτη Ε., 1993, Αναστασάτος Ν., 2006). Το 1997, στην 

Παγκόσμια Διάσκεψη της UNESCO για το Περιβάλλον (UNESC, 2004), δόθηκε ιδιαίτερη 

σημασία στην ενδυνάμωση και στον ενδεχόμενο αναπροσανατολισμό των προγραμμάτων 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε καινοτόμες πρακτικές, κυρίως σε ότι αφορά στον 

εντοπισμό και τη διάδοση της εμπειρίας πάνω σ αυτές. Υποστήριξη οφείλει να δοθεί στην 

έρευνα για διεπιστημονικές διδακτικές μεθοδολογίες και στην αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

Τα προγράμματα που μελετήθηκαν χρησιμοποιούν καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους αλλά 

όχι σε τόση έκταση όσο θα περίμενε κανείς λόγω της καινοτόμου φυσιογνωμίας της ΠΕ. Στα 

σχέδια των προγραμμάτων δεν περιλαμβάνεται μεγάλη ποικιλία καινοτόμων μεθόδων, και 

τελικά απ’ ότι αποδεικνύεται στις ΕΠ, αυτό δεν αλλάζει και κατά την πορεία του 

προγράμματος. Επίσης, δεν ξεκαθαρίζονται πάντα οι μέθοδοι από τις τεχνικές. Ένας μικρός 

αριθμός προγραμμάτων πήρε υψηλή βαθμολογία. 18 ΣΥΠ-Β πήραν βαθμούς 2 και 3 (82%). 

Το ποσοστό ήταν σαφώς χαμηλότερο στα ΣΥΠ-Α (25%) (Πίνακας 5IVΔ). Οι πιο 

συνηθισμένες καινοτόμες μέθοδοι που αναφέρονται στα προγράμματα είναι «μέθοδος project, 

βιβλιογραφική έρευνα, μελέτη πεδίου» στο Α-7 και «μαθητοκεντρική-ομαδοσυνεργατική-

διαθεματική, χωρισμός μαθητών σε ομάδες» στο Β-10. Η ΠΕ στο σχολείο φαίνεται να 

υλοποιείται σε πολύ υψηλό βαθμό με παραδοσιακές μεθόδους (συζήτηση, εικαστικά, 



διάλεξη), οι οποίες προωθούν κυρίως τη μονόδρομη μεταβίβαση γνώσεων και περιορίζεται 

στο επίπεδο της περιβαλλοντικής γνώσης, δηλαδή στην εκπαίδευση γύρω από το περιβάλλον 

(Μπατσή Θ., 2006). Σύμφωνα με την ερευνήτρια, 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 στην 

παραπάνω έρευνα. Σύμφωνα με την ερευνήτρια, εκπαιδευτικές μέθοδοι όπως η μελέτη-

εργασία πεδίου, τα περιβαλλοντικά μονοπάτια, η επίλυση προβλήματος, οι οποίες δίνουν την 

ευκαιρία στο μαθητή να εργαστεί αυτόνομα και να αναπτύξει ατομική δράση και ενεργό 

συμμετοχή, υιοθετούνται από ένα μικρό ποσοστό. Η Ρούσσου Σ. (2007) παρατήρησε στην 

έρευνά της πως οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές στα 

προγράμματα ΠΕ, τις μεταφέρουν και στην τάξη, στα μαθήματα που διδάσκουν. 

 

8.4.4. Καινοτομία επιλογής τεχνικών (διάλεξης, συζήτησης στρογγυλού τραπεζιού, 

σεμινάριο, ομάδες εργασίας) 

Από τις εκπαιδευτικές τεχνικές, αυτές που ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή είναι η 

πρακτική άσκηση, η μελέτη περίπτωσης, το παίξιμο ρόλων, οι ερωτήσεις – απαντήσεις, η 

συζήτηση, η χιονοστιβάδα, ο καταιγισμός ιδεών, η επίδειξη και οι ομάδες εργασίας (UNECE, 

2005). Η εισήγηση είναι η εκπαιδευτική τεχνική με την οποία μεταδίδεται μονόδρομα η 

γνώση, από τον εκπαιδευτή στον εκπαιδευόμενο και η οποία περιορίζει την ενεργητική 

συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Χρησιμοποιείται βέβαια ευρέως στην τυπική και άτυπη 

εκπαίδευση αν και η διδακτική της αξία αμφισβητείται σημαντικά. Σε ότι αφορά στις 

εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα προγράμματα ΠΕ, σε μια έρευνα της 

Καταραχιά Σ. (2007), προέκυψε ότι οι τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, κατά 

φθίνουσα σειρά, είναι οι ομάδες εργασίας, ησυζήτηση, η ανάθεση εργασιών, η χρήση 

ερωτηματολογίων, η χρήση εργαστηρίων και Η/Υ, η εισήγηση, η μελέτη περίπτωση, η 

προσομοίωση και το παιχνίδι ρόλων.  

Ο εκπαιδευτικός Π2 αναφέρει σχετικά πως «Όλα αυτά έγιναν εμφανή στις συζητήσεις των 

ομάδων, στις αντιπαραθέσεις απόψεων, στην έρευνα, στην κριτική επεξεργασία και στη δράση». 

Και στο κριτήριο IVΔ4 για την καινοτομία στις εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως και στο 

προηγούμενο κριτήριο IVΔ3 για την καινοτομία στις εκπαιδευτικές μεθόδους, σημειώθηκαν 

ανάλογες βαθμολογίες (Πίνακας 5IVΔ). Οι καινοτόμες τεχνικές που σχεδιάζεται να 

χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα, παραθέτονται παρακάτω: 

 ΣΥΠΑ-Α-7-«διαλέξεις, συζήτηση μεταξύ των μελών της ομάδας, δημοσιογραφική έρευνα, 

χρήση οπτικοακουστικών μέσων και νέων τεχνολογιών» 

Α-4-ΣΥΠ-Β-«να γίνει δραματοποίηση σχετικών μύθων» 



Β-8-ΣΥΠ-Β-«ερωτηματολόγια…περιβαλλοντικό μονοπάτι, παιχνίδι ρόλων και πιθανή 

συνεργασία στο διαδίκτυο». 

Β-10-ΣΥΠ-Β-«συνεντεύξεις σε κατοίκους της περιοχής» 

Α-3-ΣΥΠ-Α-«Επεξεργασία υλικού για μια θεατρική παράστασης σκιών, Καραγκιόζη 

Κατασκευή της οθόνης  από τους μαθητές για να παιχτεί η παράσταση σε  υπαίθριο χώρου, 

όπου παιζόταν από τους γονείς τους,, όταν ήταν αυτοί παιδιά… Συνεντεύξεις από τους 

ηλικιωμένους κατοίκους των Αρχανών… Βιντεοσκόπηση των μαθητών καθώς παίζουν τα   

ομαδικά παιχνίδια στο Φυσικό Περιβάλλον».  

 

8.4.5. Προώθησης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Η προώθηση ή όχι της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ελέγχθηκε στη βάση του ορισμού που 

δίνει η  Καρούντζου Γ. (2007) «Ο όρος διαπολιτισμικός χρησιμοποιείται για να δηλώσει μια 

διαλεκτική σχέση, μια δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης, αμοιβαίας αναγνώρισης και 

συνεργασίας ανάμεσα σε άτομα διαφόρων εθνικών - μεταναστευτικών ομάδων. Η χρήση του 

όρου διαπολιτισμικός, υπονοεί απαραίτητα την αλληλεπίδραση, την αμοιβαιότητα και την 

πραγματική αλληλεγγύη» . Δεν υπήρξαν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι στόχος των 

ΣΠΠΕ ήταν η προώθηση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Γενικά, στο σύνολο του 

αρχειακού υλικού, δε φαίνεται να προωθείται ιδιαίτερα η διαπολιτισμική εκπαίδευση. 12 από 

τα 14 ΣΥΠ-Β της ομάδας, ποσοστό 85,7% του δείγματος κρίθηκαν με σημαντικές ελλείψεις 

στην καλλιέργεια αυτής της διάστασης της ΠΕ στα προγράμματα που σχεδιάζονται (Πίνακας 

5IVΔ). Στα ΣΥΠ-Α είναι σχετικά καλύτερη η κατάσταση, φαίνεται ότι εκεί, τα μισά ΣΠΠΕ 

σχεδιάζονται έτσι ώστε να προωθούν και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, πήραν βαθμολογία 3 

και 4. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση φαίνεται να προωθείται μέσω της γνωριμίας ιστορικών 

γεγονότων, όπως αναφέρεται στο Α-7-«… ενσωμάτωση σε αυτή ατόμων από διαφορετικά 

πολιτισμικά περιβάλλοντα» και στο Α-4-ΣΥΠ-Β-«το αμπέλι και τα προϊόντα του είναι 

διαχρονικά συνδεμένα με τον ελληνικό πολιτισμό και να μελετήσουν οι μαθητές τη σχέση τους 

με τους πολιτισμούς της Μεσογείου και ιδιαίτερα με τον ελληνικό». Θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί και διαπολιτισμική η συνεργασία ενός σχολείου από ορεινή αγροτική περιοχή 

με ένα άλλο από παραθαλάσσια τουριστική περιοχή της Κρήτης στα πλαίσια της ΠΕ, όπως 

αναφέρεται στο Β-10-ΣΥΠ-Β-«συγκριτική ανάλυση πορισμάτων με την Περιβαλλοντική 

Ομάδα του Γυμνασίου Μαλλίων». Στα ΣΥΠ-Α ζητείται να δοθεί τοπική, εθνική ή παγκόσμια 

διάσταση του προγράμματος (εδάφιο Δ5 του ΣΥΠΑ). Μέσω αυτών των διαστάσεων που 

επιχειρούν να δώσουν στα προγράμματά τους οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να ανιχνευτούν 

στοιχεία διαπολιτισμικότητας. π.χ ΣΥΠ-Α-Α-8 «Η πρότασή μας  να αναβαθμισθεί η πόλη του 

Ηρακλείου και να συμμετέχει στην Πανευρωπαϊκή ημέρα ( 22 Σεπτεμβρίου ) χωρίς αυτοκίνητα, 

και να  διαγωνισθεί με τις άλλες  Ευρωπαϊκές πόλεις θα έχει  παγκόσμιο αντίκτυπο».   



Με τη Διαγενεακή Εκπαίδευση μεταφέρεται ο πολιτισμός των προηγούμενων εποχών στις 

τωρινές γενιές. Μπορούμε να πούμε ότι γίνεται μια διαπολιτισμική αγωγή, όπως για π.χ. 

αναφέρεται στο Α-1-ΣΥΠ-Α-«Η επαφή των μαθητών και 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». Ανοίγουν 

βέβαια και τις πόρτες των σχολείων προς διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα μέσω του 

διαδικτύου, όπως στο Α-4-ΣΥΠ-Α-«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». 

 

8.4.6. Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα προγράμματα, εκπαιδευτικά κέντρα και δίκτυα 

Από τη μελέτη που έγινε στα προγράμματα, δε φαίνεται να αναπτύσσονται συνεργασίες με 

άλλα προγράμματα μέσω των δικτύων που υποστηρίζουν τα ΚΠΕ. Οι εκπαιδευτικοί στα 

ΣΥΠ-Α αναφέρουν ότι τα σχολεία τους είναι μέλη δικτύων που έχουν θέματα συναφή με το 

πραγματευόμενο από το πρόγραμμα, δεν αναφέρουν όμως συνεργασίες με άλλα σχολεία που 

ανήκουν σ αυτά τα δίκτυα. Εξαίρεση αποτελεί αυτό του προγράμματος Β-10 στο ΣΥΠ-Β του 

οποίου αναφέρεται ότι θα γίνει «συγκριτική ανάλυση πορισμάτων με την Περιβαλλοντική 

Ομάδα του Γυμνασίου Μαλλίων». Από την ανάλυση των ΕΠ προκύπτουν στοιχεία για την 

ανάπτυξη συνεργασιών και συμπράξεων των σχολείων (Πίνακας 5IVΔ). Οι μισές (11) από 

αυτές πήραν τη χαμηλότερη βαθμολογία 1, όπως και το 63% των ΣΥΠ-Α κρίθηκε ελλιπές ως 

μέτριο. Στα ΣΥΠ αναφέρονται πολλές επισκέψεις σε ΚΠΕ αλλά όχι όμως και συνεργασίες 

μεταξύ των σχολείων.  

 

8.4.7. Εκτός αίθουσας δραστηριότητες (επισκέψεις, εργασίες πεδίου, δράσεις) 

Το παραδοσιακό μοντέλο της μεταφοράς γνώσεων έχει κριθεί αναποτελεσματικό, ιδιαίτερα 

στην εκπαίδευση ενηλίκων, διότι αποδυναμώνει την κριτική σκέψη και δεν ενθαρρύνει την 

εξωτερίκευση απόψεων και αισθημάτων. Σύμφωνα με τους Freire P. & Shor I. (1987), η 

εμπειρία αποτελεί τη βάση κάθε μάθησης, οι δε πράξη και δράση αποτελούν στοιχείο 

ουσιαστικό της μαθησιακής διαδικασίας και όχι αποτέλεσμα της μάθησης» Οι εκτός 

αίθουσας δραστηριότητες που σχεδιάζονται να γίνουν στα πλαίσια του προγράμματος 

αναφέρονται εκτενώς στα εδάφια του ΣΥΠ-Α Δ8, Δ9, Δ11. Είναι πάντως αρκετές οι εκτός 

αίθουσας διδασκαλίας δραστηριότητες που σχεδιάζονται στα ΣΥΠ και τελικά 

πραγματοποιούνται στη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (Πίνακας 5IVΔ). Λίγο 

περισσότερα από τα μισά ΣΥΠ-Β (55%) πήραν βαθμολογία 4 σ’ αυτό το κριτήριο και τα 

περισσότερα από τα ΣΥΠ-Α (6 από τα 8, δηλαδή ποσοστό 75%). Ειδικότερα, τα ΣΥΠΒ της 



ομάδας Β συγκέντρωσαν χαμηλότερη βαθμολογία. Τα 6 (42,9%) πήραν βαθμό 4, τα 2 (14,3%) 

πήραν βαθμό 3 και 3 (21,4%) πήραν βαθμούς 2 και 1. Δεν υπήρξαν προγράμματα που να μην 

ανέπτυξαν εκτός αίθουσας δραστηριότητες. Ο εκπαιδευτικός Π2 αναφέρει ότι «Η εφαρμογή 

του προγράμματος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από τις ομάδες Αμπελοκαλλιέργειας και 

Λαογραφίας, ήταν μια θαυμάσια εμπειρία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του 

προγράμματος. Οι δραστηριότητες οι εκπαιδευτικές, κυρίως οι επισκέψεις, βοήθησαν στην 

κατανόηση της σχέσης του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον». Αλλά και 

εκπαιδευτικός Π3 επισκέφτηκε ΚΠΕ με την Περιβαλλοντική Ομάδα και απ΄ ότι αξιολογεί, τα 

οφέλη από τέτοιες επισκέψεις είναι σημαντικά «…των μαθητών και μαθητριών που 

επισκέφθηκαν την βόρεια Ελλάδα (ΚΠΕ Καστοριάς και ΚΠΕ Νάουσας), στα πλαίσια της 

Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στις επισκέψεις αυτές φάνηκε πως μαθητές που εμφανίζουν 

μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη απελευθερώνουν σημαντικό μέρος των δεξιοτήτων. Αποτελεί 

ίσως το παράθυρο για την εκπαίδευση του μέλλοντος τους». Ξεχωριστή εμπειρία ήταν και η 

επίσκεψη σε ΚΠΕ του εκπαιδευτικού Π7: «Αναμφίβολα, για όλους μας αυτή η επίσκεψη ήταν 

μια ξεχωριστή εμπειρία γνώσης και ζωής, που επέδρασε δημιουργικά μέσα στο μυαλό και στην 

ψυχή μας». 

 

8.4.8. Προώθηση της Βιώσιμης (Αειφόρου) Ανάπτυξης και των συνιστωσών της 

(προστασία περιβάλλοντος-αλληλεγγύη-κοινωνική δικαιοσύνη) 

Το 1997, στην Παγκόσμια Διάσκεψη υπό την UNESCO, η Π.Ε. αναπροσανατολίστηκε με 

την υιοθέτηση του ευρύτερου όρου «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία» σε 

όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Στην έννοια της αειφορίας περιλαμβάνονται, πέραν από τα 

οικολογικά, και κοινωνικά προβλήματα, όπως είναι της φτώχειας, του υπερπληθυσμού, της 

σίτισης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Chawla L., 1998). Στη 

Διάσκεψη αυτή αναγνωρίστηκε η εκπαίδευση ως ένας από τους πυλώνες της αειφορίας, μαζί 

με τη νομοθεσία, την οικονομία και την τεχνολογία.  Τα σχολεία χρειάζεται να ενθαρρυνθούν 

και να υποστηριχθούν για να προσαρμόσουν τα αναλυτικά τους προγράμματα στις ανάγκες 

ενός αειφόρου μέλλοντος. Ο εκπαιδευτικός Π3 αναφέρει ότι «Αποτελούσε επομένως για τους 

μαθητές που επέλεξαν το θέμα του προγράμματος, μια πρόκληση η κατάθεση προτάσεων για την 

βιώσιμη τοπική ανάπτυξη». Υπήρξαν βέβαια και δύο προγράμματα (Α1 και Α2) που ο τίτλος 

αλλά και το περιεχόμενό τους αναφερόταν ακριβώς στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Είναι όμως αξιοσημείωτο το γεγονός ότι τα ΣΥΠ αλλά και οι ΕΠ δεν αναφέρουν συχνά τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία αν και αποτελεί αίτημα των ημερών μας και κατεύθυνση 

εξέλιξης της ΠΕ. Οι βαθμολογίες του κριτηρίου αυτού συγκεντρώθηκαν σε χαμηλές κλίμακες 

και στα τρία είδη του αρχειακού υλικού (Πίνακας 5IVΔ). Στοιχεία για την προώθηση της ΑΑ 

ανιχνεύτηκαν στους στόχους και στις δράσεις-παρεμβάσεις του εδάφιου Δ9 των ΣΥΠ-Α. Τα 

μισά ΣΥΠΒ της ομάδας Α πήραν βαθμό 4 ενώ μόνο 2 (25%) ΣΥΠΑ. Τα μισά ΣΥΠ-Α 



βαθμολογήθηκαν με βαθμό 1, τα μισά περίπου ΣΥΠ-Β με βαθμό 2 και σε ελάχιστες ΕΠ (9%) 

ήταν εμφανή στοιχεία για αξιόλογη προώθηση της ΕΑΑ (Πίνακας 5IVΔ). 

Αντίληψη, ευαισθητοποίηση και αλλαγή συμπεριφοράς σχεδιάζουν τα ΣΥΠΒ των 

προγραμμάτων Β11, Β13 και Β14 αντίστοιχα «και να αναπτύξουν κώδικες συμπεριφοράς που 

συμβάλλουν στη διατήρηση και αειφόρο διαχείριση του σχολικού περιβάλλοντος», «να 

αντιληφθούν την αναγκαιότητα προστασίας της φύσης και τη συνέχεια της ζωής», 

«ευαισθητοποίηση των μαθητών… στο θέμα της άσκοπης σπατάλης». Στο ΣΥΠ-Β του 

προγράμματος Β-11 αναφέρεται «η προώθηση της ιδέας του αειφορικού σχεδιασμού του 

υπαίθριου σχολικού χώρου, ώστε να ενισχυθεί η εικόνα του σχολείου που σέβεται και αγαπά το 

περιβάλλον». 

 

8.5. Εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής των εκπαιδευομένων 

Τα κριτήρια IVE1,3 αναφέρονται συνήθως στη μεθοδολογία (εδάφιο Δ7 του ΣΥΠΑ) και 

στους συναισθηματικούς και άλλους στόχους (εδάφιο Δ3 του ΣΥΠΑ) και στους δύο τύπους 

ΣΥΠ και στις ΕΠ. Στην ΕΠ του προγράμματος Β-4 «Η ενεργός συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων αποδεικνύεται έμμεσα αφού κάθε ομάδα είχε αναλάβει να οργανώσει 

συνεντεύξεις, επισκέψεις, παρουσιάσεις αποτελεσμάτων». Στον Πίνακα 5IVΔ εικονίζονται οι 

βαθμολογίες των ΣΥΠΑ, ΣΥΠΒ και ΕΠ κατά κριτήριο για το ερευνητικό ερώτημα IVΕ της 

εξασφάλισης της ενεργού συμμετοχής των εκπαιδευομένων στη διάρκεια υλοποίησης του 

προγράμματος. 

 

8.5.1. Ανάπτυξη αισθήματος συμμετοχής, ευαισθητοποίησης και εγρήγορσης στην 

επίλυση προβλήματος 

Η ανάπτυξη αισθήματος συμμετοχής, ευαισθητοποίησης και εγρήγορσης στην επίλυση 

προβλήματος προκύπτει έμμεσα από τις προτάσεις που κάνουν στο τέλος του προγράμματος 

στις ΕΠ, για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Γενικά, τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα και η επίλυσή τους δεν απασχόλησαν εκτεταμμένα τα ΣΠΠΕ. Ακόμα και όταν 

αυτά αποτελούσαν το θέμα του προγράμματος, ο σχεδιασμός δεν έγινε στη βάση της 

επίλυσης προβλήματος. Τα μισά από τα ΣΥΠ-Α και 6 από τα 22 ΣΥΠ-Β (27%), από αυτά 3 

μόνο  (21,4%) της ομάδας Β, σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να ευαισθητοποιούν σε 

υψηλό βαθμό τους μαθητές και να ενθαρρύνουν την συμμετοχή και εγρήγορσή τους στην 

επίλυση του προβλήματος (Πίνακας 5IVΕ). Ούτε και από τις ΕΠ προέκυψε σημαντική 

ευαισθητοποίηση και συμμετοχή στην επίλυση προβλήματος. Εξαίρεση αποτελούν τα 

προγράμματα Β-4, Β8 και Β-14 που το αντικείμενό τους ήταν το πρόβλημα των 

ηλεκτρονικών σκουπιδιών, των αδέσποτων ζώων και του νερού. Σύμφωνα με τον Φραγκούλη 

Ι. (2003), η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων στη μόρφωση κρίνεται ιδιαίτερης 

σημασίας αν λάβουμε υπόψη μας την άποψη του Rogers πως το μεγαλύτερο μέρος απ' αυτά 



που μαθαίνει το άτομο δεν προέρχονται από το σχολείο, αλλά από την ελεύθερη συμμετοχή 

του σε δραστηριότητες που έχουν σχέση μ' ένα αποκαλυπτικό περιεχόμενο, και οι οποίες 

βρίσκονται κοντά στα ενδιαφέροντα και στις εμπειρίες του. 

 

8.5.2. Ενεργός συμμετοχή εκπαιδευομένων σε όλες τις φάσεις στη λήψη απόφασης 

Στα ΣΥΠ-Α, οι εκπαιδευτικοί γράφουν για τη συμμετοχή των μαθητών στον τρόπο επιλογής 

του θέματος και δραστηριοτήτων. Στα ΣΥΠ-Β δε ζητείται κάτι αντίστοιχο. Στα ΣΥΠ-Α 

προκύπτει άμεσα από τον Τρόπο Επιλογής του Θέματος (Μαθητική συμμετοχή-εδάφιο Δ82 

του ΣΥΠΑ) και από τον τρόπο συμμετοχής των μαθητών στις «Δράσεις-Παρεμβάσεις που 

έχουν αντίκτυπο στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον» (εδάφιο Δ9 του ΣΥΠΑ). Τα 

προγράμματα, όπως σχεδιάζονται, προωθούν σε γενικές γραμμές τη συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων στις φάσεις λήψης απόφασης. Στα ΣΥΠ-Β, 14 από τα 22 (64%) 

βαθμολογήθηκαν στις τρεις χαμηλότερες κλίμακες της βαθμολογίας, ενώ λίγο καλύτερη ήταν 

η βαθμολογία στα ΣΥΠ-Α όπου 3 στα 8 προγράμματα (38%) σημείωσαν αντίστοιχα την ίδια 

βαθμολογία (Πίνακας 5IVΕ). Από την ανάγνωση των ΕΠ προέκυψαν ενθαρρυντικότερα 

αποτελέσματα, 7 στα 22 προγράμματα (31,8%) πήραν την παραπάνω βαθμολογία ενώ, 10 

από τα 22 (45,5%) πήραν τη μέγιστη. Στο πρόγραμμα Α-2-ΣΥΠ-Α αναφέρεται το εξής: «Η 

μέθοδος εφαρμογή σχεδίου (Project) της ομαδικής εργασίας έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Τη συνευθύνη στο σχεδιασμό και στα αποτελέσματα…. Την  αυτενέργεια, τη δημιουργικότητα, 

τη φαντασία και το νεανικό ενθουσιασμό που οδηγούν τις ομάδες». Κάτι ανάλογο αναφέρεται 

και στο πρόγραμμα Α-5-ΣΥΠ-Α-«Οι μαθητές μετά την επιλογή του θέματος και τον καθορισμό 

των στόχων του προγράμματος. Συζήτησαν μαζί με τους καθηγητές τους τις παρεμβάσεις που 

πρέπει να γίνουν για την επίτευξη αυτών των στόχων. Προτάθηκαν από τους μαθητές πολλές 

παρεμβάσεις». 

 

8.5.3. Ομαδοσυνεργατικό πνεύμα 

Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό Π3, η συλλογικότητα στις ομάδες αποτελεί συνεχή επιδίωξη. 

«Η συλλογικότητα, ζυμώθηκε μέρα τη μέρα στις ομάδες στις συνεδριάσεις, στην επαφή με τους 

φορείς και με τους κατοίκους αλλά εξακολουθεί να είναι ζητούμενο». 

Ελάχιστα στοιχεία για την ικανοποίηση του κριτηρίου IVΕ3, αναφέρονται ακριβώς στην 

καλλιέργεια του ομαδοσυνεργατικού πνεύματος, στα ΣΥΠ ή στις ΕΠ. Προκύπτουν ως 

επακόλουθο της ομαδικής εργασίας, η οποία είτε αναφέρεται ακριβώς είτε συμπεραίνεται. Το 

75% των ΣΥΠΑ πήρε βαθμό 4 και το 27% των ΣΥΠ-Β. Τα ΣΥΠΒ της ομάδας Β σημείωσαν 

σχετικά χαμηλές βαθμολογίες (Πίνακας 5IVΕ). Το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα αποκαλύπτεται 

καλύτερα στις ομάδες που υλοποίησαν τα ΣΠΠΕ μέσα από τα στοιχεία που παραθέτουν στις 

ΕΠ. 10 ΕΠ βαθμολογήθηκαν με βαθμό 4 (ποσοστό 45,5%). Παρακάτω δίνονται ενδεικτικές  

αναφορές για το πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί στα ΣΠΠΕ το ομαδοσυνεργατικό 



πνεύμα. Α-1-ΣΥΠ-Α-«Η μέθοδος εφαρμογή σχεδίου (Project) της ομαδικής εργασίας έχει τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: τη  μάθηση μέσω ενεργού διαλόγου μαθητή εκπαιδευτικού ή 

μαθητή-επιστήμονα εξωτερικού συνεργάτη (ενεργή στάση του μαθητή), την άμεση παρατήρηση 

στις εργασίες πεδίου και τις πειραματικές μεθόδους. Τη συμμετοχική βιωματική μάθηση, 

δηλαδή τη μάθηση που απευθύνεται σε ποικίλες πλευρές της ανθρώπινης φύσης, όπως είναι το 

συναίσθημα, οι αισθήσεις, οι στάσεις και οι συμπεριφορές κλπ». 

Στο ΣΥΠ του προγράμματος Α-5, η ομαδοσυνεργατική μάθηση αντιμετωπίζεται ως 

«Ομαδοσυνεργατική: χωρισμός των μαθητών σε ομάδες που θα υλοποιούν τους στόχους του 

προγράμματος, όπου κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα θα ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις». 

Οι Κοσμίδης Π. κά (2005) αναφέρονται στην αξία του ομαδοσυνεργατικού πνεύματος των 

ομάδων εργασίας στην ΠΕ, μέσα από τη λειτουργία των οποίων, με τη συζήτηση, την 

ανταλλαγή ιδεών και τη διατύπωση διαφορετικών θέσεων δόθηκε 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. 

 

8.5.4. Εξασφάλιση προϋποθέσεων σε παιδαγωγικό και διδακτικό επίπεδο για θεμελίωση 

διάθεσης εκπαιδευομένων για δια βίου μάθηση 

Ως δια βίου μάθηση θεωρείται η διαδικασία εκείνη που εστιάζει στις ευκαιρίες και 

διαδικασίες μάθησης του ατόμου, αναγνωρίζοντας ότι αυτές οι ευκαιρίες και διαδικασίες 

τροφοδοτούνται από πολλούς κοινωνικούς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένων, όχι μόνο της 

τυπικής εκπαίδευσης και των συστημάτων κατάρτισης, αλλά και της οικογένειας, της 

επιχείρησης και των μέσων επικοινωνίας (Βεργίδης, 2000; Κόκκος, 2005). Σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, «ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αποτελεί μια 

ουσιαστική συμβολή στην ευημερία και την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη… Όλοι οι πολίτες 

πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και να εκσυγχρονίζουν διαρκώς 

εκείνες που κατέχουν, μέσω της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης». (ΕΕ, 2006, Πρόγραμμα 

«Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 2010»). Γενικά, συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση 

θεωρείται κάθε µορφή δια βίου επιµόρφωσης, κατάρτισης και επανακατάρτισης η οποία 

απευθύνεται στο εργατικό δυναµικό και συµπληρώνει δεξιότητες και γνώσεις που 

αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

(Καραλής Θ., 2008). Κάθε πρόγραμμα ΠΕ και ΕΕ πρέπει να αποτελεί συνεχή και δια βίου 

διαδικασία, που θα ξεκινά από την προσχολική ηλικία, θα συνεχίζεται σε όλα τα στάδια της 

σχολικής και εξωσχολικής εκπαίδευσης (ΕΜΠ, 2007; Βεργίδης 2000).  

Η θεμελίωση της δια Βίου Μάθησης δεν αναφέρεται ευθέως στα ΣΥΠ ή στις ΕΠ, με 

εξαίρεση το πρόγραμμα Α3, στο ΣΥΠ-Α του οποίου έχει γραφεί «Συνειδητοποίηση εκ μέρους 

των μαθητών και του ευρύτερου κοινωνικού περίγυρου της ανάγκης για συνεχή ενημέρωση (δια 



βίου εκπαίδευση) και εγρήγορση πάνω σε θέματα που αφορούν το Φυσικό / Πολιτισμικό 

περιβάλλον του τόπου μας». Μπορεί όμως να εκτιμηθεί έμμεσα από τη φύση των στόχων που 

επιδιώκουν τη δημιουργία του ενημερωμένου πολίτη. Η βαθμολογία των ΣΠΠΕ ποίκιλε στο 

κριτήριο αυτό, γεγονός που υποδηλώνει μέτρια εξασφάλιση προϋποθέσεων σε παιδαγωγικό 

και διδακτικό επίπεδο για θεμελίωση διάθεσης εκπαιδευομένων για δια βίου μάθηση. Το 

40,9% (Ν=9) των ΣΥΠ-Β κατατάχτηκε στις δύο χαμηλότερες βαθμίδες της βαθμολογικής 

κλίμακας σε αντίθεση με τα ΣΥΠ-Α που στις ίδιες βαθμίδες τοποθετήθηκε ένα μόνο 

πρόγραμμα (12,5%) (Πίνακας 5IVΕ). Οι ΕΠ έδωσαν θετικότερα αποτελέσματα μιας και το 

αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε στο 18,2% και 36,4% μπήκε στη μέγιστη βαθμίδα. 

Από την επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας των Καρατζά Μ. κά. (2003) γίνεται φανερό 

ότι οι στόχοι στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών πρέπει να επικεντρώνονται περισσότερο στην 

ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων, αλλά και δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους 

εκπαιδευτές να προωθήσουν την ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων σχετικά με τη 

δια βίου μάθηση.  

 

8.5.5. Εξατομίκευση της διδασκαλίας 

Ατομική μάθηση επιτυγχάνεται μέσω Η/Υ, βιβλιογραφικής διερεύνησης στο διαδίκτυο και 

στις βιβλιοθήκες αλλά και μέσω προσωπικών ενεργειών και εργασιών που αναλαμβάνει να 

κάνει κάθε μαθητής στην ομάδα εργασίας που ανήκει. Με αυτό το σκεπτικό προσεγγίστηκαν 

οι ΕΠ και τα ΣΥΠ στο συγκεκριμένο κριτήριο. Σε σχετικά καλό βαθμό φαίνεται να 

προώθησε ο σχεδιασμός και των δύο ομάδων των προγραμμάτων την εξατομίκευση της 

διδασκαλίας στον κάθε μαθητή. Η βαθμολογίες αναπτύχθηκαν σε όλες τις κλίμακες, με 

ενισχυμένες τις δύο τελευταίες (Πίνακας 5IVΕ). 

Οι δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων είναι πολλές, εξειδικευμένες 

και ποικίλες. Σύμφωνα με τους Δημουλά Κ. κά. (1995), στο Βεργίδης Δ. (1999), οι 

εκπαιδευτές ενηλίκων πρέπει να φροντίζουν ώστε η μόρφωση που προσφέρουν να είναι 

ατομοκεντρική και όσο το δυνατόν εξατομικευμένη, εγχείρημα εξαιρετικά δύσκολο. 

 

8.5.6. Ανάληψη πρωτοβουλιών στην αντιμετώπιση ζητημάτων (αυτενέργεια) 

Προκύπτει κυρίως από τους στόχους, την περιγραφή του θέματος  στα εδάφια Δ4,8,9 του 

ΣΥΠ-Α και στις ΕΠ από τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στο κάθε πρόγραμμα. Η μέση 

βαθμολογία κυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα. Τα μισά ΣΥΠ-Α ελλιπώς καλλιεργούν στους 

μαθητές τη δεξιότητα της ανάληψης πρωτοβουλιών στην αντιμετώπιση ζητημάτων όπως και 

το 45,5% των ΣΥΠ-Β (Ν=10). Οι ΕΠ δε διαφοροποίησαν αξιόλογα την εικόνα. Μόνο το 

22,7% των ΕΠ (Ν=5) βαθμολογήθηκαν με 4 (Πίνακας 5IVΕ). Στο πρόγραμμα που 

συμμετείχε ο εκπαιδευτικός Π5, υποδηλώνεται ότι επιτεύχθηκε η αυτενέργεια των μαθητών 

«Είναι αξιοσημείωτη η υπευθυνότητα με την οποία ενεργούν οι μαθητές έξω από το αυστηρό 



περιβάλλον της αίθουσας και πως οι αποκαλούμενοι «αδιάφοροι» μαθητές συμμετέχουν ενεργά 

στην ομάδα προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους». 

 

8.6. Έμφαση στην ανάλυση τοπικών και επίκαιρων ζητημάτων και σε ζητήματα 

προσωπικού ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων 

Στο ΣΥΠ-Α υπάρχει χωριστό εδάφιο (Δ5) όπου καταγράφονται η τοπική, εθνική και 

παγκόσμια διάσταση του θέματος ενώ αποσιάζει από τα ΣΥΠ-Β. Στον Πίνακα 5IVΣΤ του 

Παραρτήματος εικονίζονται οι βαθμολογίες των ΣΥΠΑ, ΣΥΠΒ και ΕΠ κατά κριτήριο για το 

ερευνητικό υποερώτημα IVΣΤ. 

 

8.6.1. Ανάδειξη προσωπικών εμπειριών 

Δε γίνονται ακριβείς αναφορές του κριτηρίου IVΣΤ1 για ανάδειξη προσωπικών εμπειριών 

στα ΣΥΠ, είναι όμως εμφανές στις ΕΠ, όπου περιγράφονται προσωπικά βιώματα και 

εμπειρίες που προέρχονται από το πρόγραμμα ή προϋπάρχουν. Στο Α-3-ΣΥΠ-Α αναφέρεται 

«Ανίχνευση ιδιαίτερων  κλίσεων, δεξιοτήτων των μαθητών ώστε να ληφθούν υπόψη στον 

καταμερισμό εργασίας. (μαθητές ζωγράφοι, μαθητές ηθοποιοί, μαθητές στιχουργοί)».   

Η βαθμολογία των ΣΥΠ-Α ήταν χαμηλή, 5 από τα 8 προγράμματα (63%) πήραν βαθμολογία 

2, 7 ΣΥΠ-Β από τα 22 (50%) πήραν βαθμό 1 (Πίνακας 5IVΣΤ). Οι ΕΠ αποκάλυψαν 

περισσότερα στοιχεία στο θέμα αυτό. 40,9% (Ν=9) τοποθετήθηκαν στις δύο υψηλότερες 

βαθμολογικές κλίμακες.  

 

8.6.2. Εμπλοκή τοπικής κοινωνίας 

Τα ΣΠΠΕ εμπλέκουν την τοπική κοινωνία σε διάφορες δραστηριότητες αλλά δε φαίνεται να 

είναι βασικός τους προσανατολισμός. Τα σχετικά στοιχεία από το σχεδιασμό είναι 

περιορισμένα ενώ στις ΕΠ είναι περισσότερα. Το 36,4% των προγραμμάτων, όπως προκύπτει 

από τις ΕΠ (Ν=8) ενέπλεξαν σε υψηλό βαθμό την τοπική κοινωνία, όπως απαιτεί η ΠΕ και 

ιδίως η ΕΑΑ (Πίνακας 5IVΣΤ). Από τα ΣΥΠ. τα μισά ΣΥΠ-Α πήραν βαθμό 4 και τα 3 από τα 

22 ΣΥΠ-Β (13,6%), τα οποία μάλιστα ήταν όλα της ομάδας Α. 

 

8.6.3. Παγκόσμια διάσταση τοπικών ζητημάτων 

Όλα τα ΣΥΠ-Α κρίθηκαν με σημαντικές ελλείψεις σ’ αυτό το κριτήριο. Ελάχιστες αναφορές 

υπήρξαν στο αρχειακό υλικό άμεσες ή έμμεσες για την προώθηση της παγκόσμιας διάστασης 

τοπικών ζητημάτων, όπως αυτή στο ΣΥΠΒ του Α-8-«είναι πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 

καθημερινά οι σύγχρονες μεγαλουπόλεις». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη χαμηλή βαθμολογία 

των προγραμμάτων (Πίνακας 5IVΣΤ). Σύμφωνα με το ΕΜΠ (2007), «κάθε πρόγραμμα ΠΕ 

πρέπει να εξετάζει τα κύρια περιβαλλοντικά θέματα από τοπική, εθνική, περιφερειακή και 



διεθνή σκοπιά, ώστε οι  μαθητές να εμβαθύνουν στις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν 

σε άλλες γεωγραφικές περιοχές».  

 

8.6.4. Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε προσωπική και τοπική 

κλίμακα.  

Στα ΣΥΠΑ, ένα σημαντικό ποσοστό, 75% (Ν=6) φαίνεται να αξιοποιεί σε υψηλό βαθμό τα 

αποτελέσματα του προγράμματος σε προσωπική και τοπική κλίμακα (Πίνακας 5IVΣΤ). Στα 

ΣΥΠ-Β η βαθμολογία ποίκιλε. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω αποσπάσματα από τα 

ΣΥΠ που αναλύθηκαν: 

Α-5-ΣΥΠ-Β-«Δουλεύοντας στην αυλή του σχολείου θα μάθουν να σέβονται την ομορφιά και 

την καθαριότητα του χώρου» 

Α-3-ΣΥΠ-Α-« Δημαρχείο Αρχανών Απρίλιος 2006 Παρουσίαση των προτάσεων των μαθητών 

για προστασία και ανάδειξη χώρων οικολογικής και ιστορικής  σημασίας: α). Οριοθέτηση των 

περιβαλλοντικών χώρων που έχουν μελετηθεί από τους μαθητές και β).Πρόταση για ίδρυση 

κέντρου νεότητας στις Αρχάνες, με παιχνίδια που θα αντικαταστήσουν τα κομπιούτερ, Αίθουσα 

προβολής ταινιών, και  γ) Προτάσεις δημιουργίας υπαίθριων χώρων για την επιστροφή  των 

νέων στις αλάνες και στην ύπαιθρο, όπου θα παίζουν».  

Ο εκπαιδευτικός Π4 καταθέτει τη γνώμη του «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». Και λίγο 

παρακάτω, ο ίδιος εκπαιδευτικός «Στο DVD που προέκυψε από την εργασία μας αυτή παίξαμε 

μερικά αντιπροσωπευτικά παιχνίδια στο Φυσικό Περιβάλλον των Αρχανών, προκειμένου αυτά 

να αναβιώσουν και να γίνουν γνωστά στο ευρύτερο κοινό σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης 

και ενημέρωσής του, πάνω στο παιχνίδι». 

 

8.7. Πρόβλεψη μεθόδων και τεχνικών αξιολόγησης. Ανάλυση των αναγκών αξιολόγησης  

Στην Ελλάδα, η αξιολόγηση των ΣΠΠΕ παραμελείται συνήθως και αν γίνεται, γίνεται 

εμπειρικά, συνήθως μέσα από συζητήσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών, σε 

περιορισμένο βαθμό. Τα περισσότερα προγράμματα ΠΕ μέχρι σήμερα δεν αξιολογούνται 

καθόλου, μιας και η αξιολόγηση προτείνεται-δεν επιβάλλεται (Μαυρικάκη Ε., 2001). Η 

αξιολόγησή τους είναι εμπειρική και πλημμελής, με αποτέλεσμα να μην παρέχουν στοιχεία 

για το εάν είναι αποτελεσματικά ή όχι (Ζυγούρη Ε., 2005). Μερικοί ερευνητές το αποδίδουν 

στην έλλειψη εμπειρίας των περισσότερων εκπαιδευτικών στον τομέα αυτό και στην έλλειψη 

ενδεδειγμένων εργαλείων (Κατσίκης, 2000; Ζυγούρη, 2006; Δρακωνάκη Χ., 2006). Σύμφωνα 

με τη Ζυγούρη Ε. (2005), αρκετές είναι οι μελέτες σε διεθνή κλίμακα που αναφέρονται στις 

θεωρητικές προσεγγίσεις, τα είδη, τις μεθόδους, τις τεχνικές και τα σχέδια αξιολόγησης στην 

ΠΕ. Αντιθέτως, στην Ελλάδα, η αξιολόγηση της ΠΕ είναι ζήτημα των τελευταίων μόλις 



χρόνων το οποίο σχετίζεται με τη γενική ανυπαρξία εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Σύμφωνα με 

την ίδια, η αξιολόγηση παραμελείται συχνά στα προγράμματα ΠΕ ή γίνεται περιγραφικά 

χωρίς να είναι απολύτως σαφείς οι στόχοι της, η εγκυρότητα του σχεδιασμού της, ο τρόπος 

εφαρμογής της και η αξία των αποτελεσμάτων της. 

Τα στοιχεία του αρχειακού υλικού που μπορούν να ικανοποιήσουν τα κριτήρια του 

υποερωτήματος IVΖ δεν ήταν επαρκή για στατιστική ανάλυση. Το υποερώτημα αυτό 

αναφέρεται στην πρόβλεψη μεθόδων και τεχνικών αξιολόγησης, με έμφαση στην ανάλυση 

των αναγκών αξιολόγησης. Σε κανένα από τους δύο τύπους ΣΥΠ και σε καμία ΕΠ δεν 

καταγράφονται ανάγκες αξιολόγησης, χρονοδιάγραμμα και απαιτούμενη χρηματοδότηση και 

δε σχεδιάζεται η διαδικασία αξιολόγησης των ΣΠΠΕ κατά τον αρχικό σχεδιασμό τους. Η 

αξιολόγηση περιλαμβάνεται εντελώς ενδεικτικά στα ΣΥΠ-Β, όπου ζητείται να συμπληρωθεί 

η ερώτηση «από Ποιον; (Από Α. Μαθητές (Αυτοαξιολόγηση), Β. Καθηγητές»). Οι 

εκπαιδευτικοί επιλέγουν το είδος της αξιολόγησης που σκέφτονται να ακολουθήσουν στο 

πρόγραμμα που σχεδιάζουν σημαίνοντας μόνο την επιλογή. Ομοίως, και στις ΕΠ, οι 

εκπαιδευτικοί δεν κάνουν συστηματική αξιολόγηση, εκφράζουν αξιολογητικές κρίσεις και 

μάλιστα σε σχέση με τα όσα βίωσαν και αποκόμισαν οι ίδιοι και οι μαθητές τους. Στα ΣΥΠ-

Α όμως, γίνεται σχεδιάζεται αναλυτικά η αξιολόγηση επειδή απαιτείται κατά τη συμπλήρωση 

του σχεδίου του προγράμματος. Στα ΣΥΠΑ ζητείται το είδος της αξιολόγησης που θα 

χρησιμοποιηθεί (Αρχική Αξιολόγηση-Διερεύνηση, Διαμορφωτική Αξιολόγηση, Τελική 

αξιολόγηση), οι μέθοδοι, τα μέσα και ο τρόπος αξιοποίησής της. Η τελική αξιολόγηση του 

ΣΠΠΕ συμπίπτει με την περίοδο που τελειώνει το σχολικό έτος και αρχίζουν οι τελικές 

εξετάσεις των μαθημάτων. Είναι εποχή με πολύ φόρτο εργασίας για τους εκπαιδευτικούς, 

ίσως γι αυτό και αποφεύγεται.  

Όσες αξιολογήσεις αναφέρονται στις ΕΠ καταγράφονται τα θετικά που αποκόμισαν 

εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι. Σε δύο προγράμματα, η απογοήτευση από τη μη επίτευξη 

του κύριου στόχου του προγράμματος ήταν έντονη. Η μαθητική ποδηλατοδρομία που δεν 

έγινε στους δρόμους του Ηρακλείου και η ματαίωση της φύτευσης της σχολικής αυλής 

στενοχώρησαν ιδιαίτερα μαθητές και εκπαιδευτικούς διότι οφειλόταν σε εξωτερικούς, μη 

ελέγξιμους, παράγοντες.  

Απουσία συστηματικής αξιολόγησης στα ΣΠΠΕ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

νομού Λασιθίου επισήμανε και η Δρακωνάκη Χ. (2005), όπου μόνο στο 5% των 

προγραμμάτων εντοπίστηκε αξιολόγηση. Στο 70% των προγραμμάτων, οι εκπαιδευτικοί που 

που ερωτήθηκαν, έκαναν υποτυπώδεις αξιολογικές κρίσεις. Στην πλειοψηφία τους δεν είχαν 

σκεφτεί να αξιολογήσουν το πρόγραμμά τους.  

 

 

 



8.7.1. Εξυπηρέτηση του σκοπού και των στόχων της αξιολόγησης του προγράμματος 

Δεν υπήρξαν στοιχεία στο αρχειακό υλικό που να αναφέρονται στο σκοπό και στους στόχους 

της αξιολόγησης του προγράμματος. 

 

8.7.2. Εξυπηρέτηση των αναγκών και προσδοκιών του φορέα υλοποίησης 

Πουθενά δεν αναφέρονται οι ανάγκες και οι προσδοκίες του φορέα υλοποίησης του 

προγράμματος, στην προκειμένη περίπτωσης της σχολικής μονάδας, οι οποίες θα ληφθούν 

υπόψη κατά το σχεδιασμό της αξιολόγησης του προγράμματος. 

 

8.7.3. Εξυπηρέτηση των αναγκών και προσδοκιών των συμμετεχόντων  

Όπως και στην ανάλυση του προηγούμενου κριτηρίου, δεν αναφέρονται ανάγκες και 

προσδοκίες των συμμετεχόντων μαθητών και εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα, με ελάχιστες 

εξαιρέσεις, οι οποίες να μπορούν να αξιολογηθούν. Στην έρευνα των Αγγελίδου Ε. & 

Κρητικού Ε. (2006) αναφέρονται στοιχεία σχετικά με τη μη ικανοποίηση των προσδοκιών 

των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε ΣΠΠΕ και οι οποίοι, τις επόμενες χρονιές δε 

συμμετείχαν στην ΠΕ. Αφορούν κυρίως σε δυσκολίες και αντιξοότητες από το σχολικό 

περιβάλλον, γενικά στην ελλιπή υποστήριξη των προγραμμάτων.  

 

8.7.4. Ανταπόκριση στις απαιτήσεις των φορέων ανάθεσης και χρηματοδότησης, των 

αποδεκτών αξιολόγησης (φορείς, οργανισμοί, φυσικά πρόσωπα)  

Δεν υπήρξαν σχετικά στοιχεία που να δείχνουν την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των φορέων 

ανάθεσης και χρηματοδότησης, των αποδεκτών αξιολόγησης. 

 

8.8. Καταγραφή των στόχων της αξιολόγησης 

Οι στόχοι της αξιολόγησης δεν ταυτίζονται απαραίτητα με τους στόχους του προγράμματος. 

Σε κανένα από τους δύο τύπους ΣΥΠ και σε καμία ΕΠ δεν καταγράφονται στόχοι 

αξιολόγησης, χρονοδιάγραμμα και απαιτούμενη χρηματοδότηση και δε σχεδιάζεται η 

διαδικασία αξιολόγησης των ΣΠΠΕ κατά τον αρχικό σχεδιασμό τους. Σε ότι αφορά την 

αξιοποίηση των συμπερασμάτων της αξιολόγησης, προβλέπεται ειδικό εδάφιο στο ΣΥΠ-Α 

(Δ14) όπου αναγράφουν τον τρόπο αξιοποίησης της αξιολόγησης. Εκεί καταγράφεται 

σχετικά μεγάλη ποικιλία τρόπων αξιοποίησής της. Στα ΣΥΠ και στις ΕΠ δεν υπάρχουν 

στοιχεία για την ικανοποίηση των κριτηρίων του υποερωτήματος ΙVΗ το οποίο αναφέρεται 

στη διατύπωση των στόχων της αξιολόγησης. 

 

8.8.1. Αιτιολόγηση της ανάγκης αξιολόγησης 

Δεν υπήρξαν στοιχεία στο αρχειακό υλικό των προγραμμάτων που να αιτιολογούν την 

ανάγκη αξιολόγησης του ΣΠΠΕ. 



 

8.8.2. Αποδέκτες των συμπερασμάτων της αξιολόγησης 

Οι αποδέκτες των συμπερασμάτων της αξιολόγησης ζητούνται να καταγραφούν στα ΣΥΠ-Α. 

Στο κριτήριο αυτό, θα μπορούσαν να αναζητηθούν αναλογίες με την καταγραφή των 

αποδεκτών των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Πάντως, στα ΣΥΠΑ δε 

συγκεκριμενοποιούνται οι αποδέκτες και οι άξονες των συμπερασμάτων που θα προκύψουν. 

Στο ΣΥΠ-Β δεν υπάρχει αντίστοιχο εδάφιο, οπότε δεν υπήρξαν και στοιχεία για εκτίμηση 

αυτού του κριτηρίου. Ούτε και στις ΕΠ υπήρξαν σχετικές αναφορές. 

 

8.8.3. Αξιοποίηση των συμπερασμάτων της αξιολόγησης 

Ο στόχος της αξιολόγησης στην ΠΕ είναι η βελτίωση και η προαγωγή των προγραμμάτων 

ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της. Η αξία της κρίνεται από τη χρησιμότητά της. Η χρήση 

της αξιολόγησης πρέπει να προβλέπεται από τη σχεδίασή της (Ζυγούρη Ε., 2005). Στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα χρειάζεται να αξιολογηθούν ο σχεδιασμός, η δόμηση και η 

ανάπτυξή τους, ώστε τα συμπεράσματα να χρησιμεύσουν στα επόμενα. Τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης χρησιμεύουν στον ανασχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όταν αυτή 

επαναληφθεί (Κουτούζης Μ. & Χατζηευστρατίου Ι., 1999).  

Παρακάτω, παραθέτονται μερικά αποσπάσματα από το εδάφιο του σχεδιασμού της 

αξιολόγησης των ΣΥΠ-Α που αφορά στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων κάθε τύπου 

αξιολόγησης. Στο πρόγραμμα Α7 αναφέρεται «Εντοπισμός διαδικασιών συμπλήρωσης των 

κενών και αναδόμησης των διαστρεβλώσεων της πρακτικο-βιωματικής τους γνώσης, 

Ανταλλαγή πληροφοριών, Επεξεργασία και σύνθεση υλικών, Διευκόλυνση περαιτέρω 

προγραμματισμού, Έλεγχος στοιχείων, σύγκριση απόψεων, αρχή διαμόρφωσης προτάσεων. Στο 

πρόγραμμα Α8-«Η αξιοποίηση του προγράμματος θα γίνει πρώτα από την εκπ/κή ομάδα  ως 

εμπειρία. Αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί και από άλλους εκπαιδευτικούς και σχολεία». 

Η Ιωαννίδου κά (2005) αναφέρουν στα αποτελέσματα της έρευνάς τους ότι μια από τις αιτίες 

μη ενσωμάτωσης των προγραμμάτων ΠΕ είναι «η αδυναμία αξιολόγησής τους όχι μόνο από 

την επίσημη πολιτεία αλλά και ανεπίσημα από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 

δείχνουν να αδυνατούν να καταγράψουν με σαφήνεια τα δεδομένα της υλοποίησής τους, να 

αξιολογήσουν τα αποτελέσματά τους όσον αφορά στις επιδράσεις τους στα γνωστικά 

αποτελέσματα τις παιδαγωγικές διαδικασίες και τη διαχείριση του σχολείου, έτσι ώστε να 

αντλήσουν μια ανατροφοδότηση για τη μελλοντική ανάπτυξη ευρύτερων προγραμμάτων ίδιας 

μορφής». 

 

8.8.4. Αξιοποίηση της υποδομής. Απόδοση εκπαιδευτών και έμψυχου δυναμικού 

Δεν υπήρξαν στοιχεία στο αρχειακό υλικό των προγραμμάτων για την ικανοποίηση αυτών 

των κριτηρίων. 



8.9. Επιλογή του τύπου και του μοντέλου αξιολόγησης  

Τα διάφορα εργαλεία αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιλαμβάνουν τεστ 

απαντήσεων, ερωτηματολόγια, εργαλεία παρατήρησης, τεστ δεξιοτήτων, κλπ (Ζυγούρη Ε., 

2005). Δεν υπήρχαν δεδομένα στα ΣΥΠ-Β και στις ΕΠ για να απαντηθούν τα κριτήρια αυτά. 

Οι εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν τα 8 ΣΥΠ-Α περιγράφουν πως θα κάνουν την αρχική, 

διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση στα ΣΠΠΕ τους. Δεν κάνουν βέβαια το ίδιο και στα 

ΣΥΠ-Β που οι ίδιοι συμπλήρωσαν προς έγκριση από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Ηρακλείου, για τα ίδια προγράμματα, επειδή εκεί δε ζητείται. Στα ΣΥΠ-Β δηλώνουν μόνο αν 

η αξιολόγηση γίνει από μαθητές ή από εκπαιδευτικούς. Στις ΕΠ παρατηρήθηκαν 

αποσπασματικά στοιχεία αξιολόγησης. Χρήση δε, του πιο κατάλληλου μοντέλου για 

αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (CIPP) που χρησιμοποιείται κυρίως στην ΕΕ, δεν 

έγινε ούτε αναφέρθηκε σε σχεδιασμό κανενός ΣΠΠΕ. Ένα πρόγραμμα μόνο, το Α5, πρότεινε 

στο ΣΥΠ-Α του εξωτερική αξιολόγηση: «Αξιολόγηση από τρίτα πρόσωπα με ερωτηματολόγιο 

κατά την παρουσίαση του προγράμματος». 

 

8.9.1. Αξιολόγηση με βάση τους στόχους του προγράμματος για τη διαπίστωση του 

βαθμού επίτευξής τους 

Τα κριτήρια ΙVΘ1 και ΙVΘ2 για την αξιολόγηση με βάση ή μη τους στόχους του 

προγράμματος συνεκτιμήθηκαν συνολικά για όλα τα ΣΠΠΕ. Στα ΣΥΠ-Α, στο εδάφιο Δ14, 

ζητείται «Σχεδιασμός αξιολόγησης: Είδος [Αρχική αξιολόγηση (Διερεύνηση), Διαμορφωτική 

Αξιολόγηση, Τελική Αξιολόγηση, Μέθοδοι-Μέσα/Τρόπος αξιοποίησης]. Μοναδική είναι η 

δήλωση του εκπαιδευτικού Π6 «Η ομάδα της περιβαλλοντικής του γυμνασίου του Αγίου 

Μύρωνα έχοντας βάλει ψηλούς  στόχους, θεωρώ, ότι έχει καταφέρει να τους πετύχει». 

 

8.9.2. Αξιολόγηση ανεξάρτητη των στόχων του προγράμματος 

Αντικείμενα αξιολόγησης ενός ΣΠΠΕ, σύμφωνα με τη Δημητρίου Α. (2007) μπορούν να 

αποτελέσουν οι γνώσεις, οι δεξιότητες αναγνώρισης περιβαλλοντικών προβλημάτων και του 

πλέγματος των σχέσεων που τα δημιουργούν (αξίες, νοοτροπία, φυσικοί, κοινωνικοί, 

οικονομικοί, πολιτισμικοί παράγοντες), οι δεξιότητες διερεύνησης περιβαλλοντικών 

προβλημάτων (συλλογή δεδομένων από διάφορες πηγές πληροφοριών, σύνθεση δεδομένων 

για τη διερεύνηση των προβλημάτων, αναγνώριση εναλλακτικών λύσεων), οι στάσεις, οι 

αξίες, η συμμετοχή και η δυνατότητα ανάληψης δράσης για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Γενικά, στην ΠΕ αξιολογούνται άτομα, μέσα και διαδικασίες. 

Όπου υπήρξαν στοιχεία στο αρχειακό υλικό για τον τύπο αξιολόγησης, προέκυψε ότι η 

αξιολόγηση γίνεται ανεξάρτητα από τους στόχους του προγράμματος, δεν είναι συστηματική 

και αφορά τα θετικά που βίωσαν και αποκόμισαν από το πρόγραμμα μαθητές και 

εκπαιδευτικοί. 



8.9.3. Χρήση αρχικής, διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης 

Η αρχική αξιολόγηση διενεργείται πριν από την έναρξη κάποιου προγράμματος προκειμένου 

να γίνει εκτίμηση κάποιων μεταβλητών που σχετίζονται με την ανάπτυξη του προγράμματος 

(Κουτούζης Μ. & Χατζηευστρατίου Ι., 1999). 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 τα εμπόδια που παρεμβάλλονται στην 

εξέλιξη και εφαρμογή του προγράμματος ώστε να γίνουν οι κατάλληλες διορθωτικές 

επεμβάσεις . 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. Η τελική 

αξιολόγηση αποτυπώνει τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής προσπάθειας σε συνάρτηση με 

τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την εφαρμογή της. 

Διαπιστώνει τη συνολικά παρεχόμενη αποτελεσματικότητα και ωφελιμότητα ενός 

εκπαιδευτικού προγράμματος. Μόνο στα ΣΥΠΑ, ζητείται να συμπληρωθούν αναλυτικά οι 

τρεις αυτοί τύποι της αξιολόγησης των ΣΠΠΕ. Στο ΣΥΠΑ του προγράμματος Α1 σχεδιάζεται 

«Παρακολούθηση της αλλαγής, αν υπάρχει, στις γνώσεις, στις στάσεις και στις συμπεριφορές 

των μαθητών μαθητριών». Κατά την αρχική αξιολόγηση στο ΣΥΠ-Α του προγράμματος Α3 

σχεδιάζεται να γίνουν: «Ανίχνευση ιδιαίτερων  κλίσεων, δεξιοτήτων των μαθητών ώστε να 

ληφθούν υπόψη στον καταμερισμό εργασίας. (μαθητές ζωγράφοι, μαθητές ηθοποιοί, μαθητές 

στιχουργοί)».   

 

8.10. Κατάρτιση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού για την αξιολόγηση 

 

8.10.1. Διερεύνηση της διαθεσιμότητας των συντελεστών να εμπλακούν στην 

αξιολόγηση  

Σε κανένα πρόγραμμα δεν αναζητούνται πρόσωπα που είναι διαθέσιμα για να εμπλακούν στη 

διαδικασία της αξιολόγησης (κριτήριο IVI1). 

 

8.10.2. Έλεγχος εναρμόνισης του χρονοδιαγράμματος της αξιολόγησης με τις προθεσμίες 

ολοκλήρωσης του προγράμματος 

Δεν υπήρξαν στοιχεία στο αρχειακό υλικό των προγραμμάτων για την ικανοποίηση του 

ερευνητικού κριτηρίου IVI2 που αναφέρεται στον έλεγχο εναρμόνισης του 

χρονοδιαγράμματος της αξιολόγησης με τις προθεσμίες ολοκλήρωσης του προγράμματος. 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  (Ερευνητικό Ερώτημα V) 

 

Η επιχορήγηση του κάθε ΣΠΠΕ από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου περιγράφεται στο εδάφιο ΙΔ1 

των ΣΥΠ-Α και αφορούσε σε ένα συγκεκριμένο ποσό ετησίως (ιστοσελίδα Aegean/sppe, 

2006). Τα ΣΠΠΕ που εγκρίνονται για υλοποίηση από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με ένα ελάχιστο ποσό (Εγκύκλιος 

ΥΠΕΠΘ, 2007). Στον Πίνακα 5V εικονίζονται τα αποτελέσματα της μελέτης του 

Ερευνητικού Ερωτήματος V που αναφέρεται στον προσδιορισμό των προϋποθέσεων για την 

υλοποίηση του Προγράμματος στα ερευνητικά υποερωτήματα Δ και Ε. Παρουσιάζεται ο 

αριθμός των προγραμμάτων και η σχετική τους συχνότητα (% αναλογία στο δείγμα) που 

έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία. 

 

9.1. Κατάρτιση Προϋπολογισμού 

Το κάθε ΣΠΠΕ δε βαθμολογείται χωριστά σε ότι αφορά το κριτήριο VA για κατάρτιση 

προϋπολογισμού διότι και οι δύο τύποι ΣΥΠ προβλέπουν την κατάρτιση προϋπολογισμού 

κατά το σχεδιασμό τους. Δεν ήταν στα ενδιαφέροντα της παρούσας έρευνας η ανάλυση των 

προϋπολογισμών αυτών, ελέγχθηκε μόνο αν περιλαμβάνεται ή όχι προϋπολογισμός στα ΣΥΠ, 

ώστε να είναι πλήρης ο σχεδιασμός των ΣΠΠΕ. 

 

9.1.1. Απαιτούμενες δαπάνες για αγορά πρόσθετου εξοπλισμού 

Το κριτήριο αυτό συνεκτιμήθηκε συνολικά για όλα τα ΣΠΠΕ. Δεν είναι αντικείμενο της 

παρούσας έρευνας η ανάλυση των προϋπολογισμών των ΣΠΠΕ, αλλά ελέγχθηκε επειδή 

θεωρείται αναγκαίο συστατικό του σχεδιασμού των ΣΠΠΕ και των ΠΕΕ. Στα ΣΥΠ-Α, οι 

δαπάνες για αγορά πρόσθετου εξοπλισμού συμπληρώνονται στους κωδικούς δαπανών ΣΤ7,8. 

Στα ΣΥΠ-Β ζητείται να καταρτιστεί προϋπολογισμός για τις απαιτούμενες δαπάνες για να 

υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Αναλυτικές πληροφορίες υπήρχαν μόνο στα ΣΥΠ-Α ενώ σχετικά 

στοιχεία δε βρέθηκαν στις ΕΠ. 

 

9.1.2. Απαιτούμενες δαπάνες για αμοιβές 

Δεν έγινε ανάλυση των στοιχείων στο αρχειακό υλικό που μελετήθηκε διότι στα 

ενδιαφέροντα της έρευνας δεν ήταν η έρευνα στις προβλεπόμενες αμοιβές αλλά το αν είχαν 

αυτές συμπεριληφθεί ή όχι στο σχέδιο των προγραμμάτων. Συνεπώς, έγινε συνολική 

εκτίμηση του κριτηρίου. Στα ΣΥΠ-Α συμπληρώνονται στους κωδικούς δαπανών ΣΤ1,2. Στα 

ΣΥΠ-Β δεν προβλέπονται δαπάνες για αμοιβές εκπαιδευτικών διότι η συμμετοχή τους στα 

ΣΠΠΕ γίνεται με συμπλήρωση ωραρίου ή με υπερωριακή απασχόληση στο σχολείο.  



9.1.3. Διαθεσιμότητα Εκπαιδευομένων 

Σε ότι αφορά τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευομένων να συμβάλλουν στην υλοποίηση του 

προγράμματος, δε έγινε κάποια διερεύνηση σε κανένα από τα προγράμματα. Πάντως, οι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, μαθητές και εξωτερικοί συνεργάτες συμβάλλουν με πολλούς 

τρόπους, όπως για παράδειγμα με τις μετακινήσεις τους για δραστηριότητες εκτός σχολείου, 

με την παροχή υλικού και εργασίας ανάλογα με θέματα του προγράμματος, κά. Έτσι, το 

κριτήριο αυτό συνεκτιμήθηκε συνολικά για όλα τα ΣΠΠΕ. 

 

9.2. Διερεύνηση των απαιτούμενων χώρων 

 

9.2.1. Επάρκεια, ποιότητα, χρηστικότητα. Είδος Χρήσης και καταλληλότητα 

Διερεύνηση της χρηστικότητας, ποιότητας, επάρκειας και καταλληλότητας των διατιθέμενων 

χώρων (κριτήρια VΒ1,2) δε γίνεται κατά το σχεδιασμό των ΣΠΠΕ. Έλλειπαν εντελώς 

στοιχεία και από τα ΣΥΠ και από τις ΕΠ για τα κριτήρια αυτά. Αυτό συμβαίνει ίσως επειδή ο 

χώρος του σχολείου είναι ο κύριος χώρος υλοποίησης των ΣΠΠΕ και είναι γνωστά τα όσα 

μπορεί να συνεισφέρει στο πρόγραμμα. Οι επισκέψεις και οι συνεργασίες συμβαίνουν κυρίως 

σε άλλους χώρους, οι οποίοι όμως δεν αναφέρονται στα ΣΥΠ. Εξαίρεση αποτελεί το 

πρόγραμμα Β-2, στο ΣΥΠ-Β του οποίου αναφέρεται ότι «έγινε σχέδιο τοπογραφικό της 

αυλής» για την ικανοποίηση των αναγκών του προγράμματος επειδή αντικείμενο του 

προγράμματος ήταν οι αλλαγές στη σχολική αυλή. 

 

9.3. Καταγραφή του απαιτούμενου εξοπλισμού 

Η καταγραφή του απαιτούμενου εξοπλισμού αποτελεί απαραίτητο συστατικό του σωστού και 

πλήρους σχεδίου ενός ΣΠΠΕ και ΠΕΕ. Στα σχέδια των ΣΥΠ-Α ζητείται να καταγραφούν οι 

σχολικοί χώροι και ο απαιτούμενος εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν στο ΣΠΠΕ στο 

εδάφιο Δ10. Δε ζητείται κάτι αντίστοιχο στα σχέδια των ΣΥΠ-Β. Το είδος των αναφορών στα 

ΣΥΠ-Α δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας έρευνας, άλλωστε δεν υπήρξαν στοιχεία στο 

υλικό που μελετήθηκε που να συνηγορούν στην πρότερη διερεύνηση χώρων και εξοπλισμού 

στα προγράμματα που κατατέθηκαν για έγκριση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (στα ΣΥΠ-

Β) και στις ΕΠ. Επειδή δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία και στα τρία είδη του ερευνητικού 

υλικού, δε γίνεται ανάλυση των υπαρχόντων στα ΣΥΠ-Α. Τα κριτήρια του ερευνητικού 

ερωτήματος VΓ για το αν αποφασίζεται και καταγράφεται ο απαιτούμενος εξοπλισμός στην 

υλοποίηση του προγράμαμτος, αναφέρονται στα ΣΥΠ-Α με τη μορφή του είδους του 

εξοπλισμού του σχολείου που θα χρησιμοποιηθεί (Δ10), όχι όμως η επάρκεια, η 

χρηστικότητα και η ποιότητά του. Σποραδικές και αποσπασματικές αναφορές υπήρξαν σε 

ορισμένα προγράμματα, όπως στο Β-2-ΣΥΠ-Β-«φυτόχρωμα, ξύλα, εργαλεία, φυτά, 

γλάστρες,…» και στο Β-4-ΣΥΠ-Β-«αναζήτηση υλικού από βιβλιοθήκες, internet, ΚΠΕ…». 



Μια σημαντική παράμετρος, που καταγράφεται στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών που 

υλοποιούν ΣΠΠΕ στο νομό Λασιθίου, τόσο στα εμπόδια όσο και στην επιθυμητή βοήθεια, 

είναι η υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων και η χρηματοδότηση των προγραμμάτων 

(Δρακωνάκη Χ. 2006).  

 

9.3.1. Διαθέσιμοι Η/Υ, ρόσβαση στο διαδίκτυο, πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, επάρκεια, 

ποιότητα και χρηστικότητα των μέσων 

Δεν υπήρξαν στοιχεία στο αρχειακό υλικό των προγραμμάτων για την ικανοποίηση των 

κριτηρίων VΓ1,2,3,4 για διαθέσιμους Η/Υ, πρόσβαση στο διαδίκτυο, πρόσβαση σε 

βιβλιοθήκες, επάρκεια, ποιότητα και χρηστικότητα των μέσων.  

 

9.4. Εξασφάλιση της αναγκαίας επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης 

Η εξασφάλιση της αναγκαίας επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης γίνεται στα ΣΥΠΑ 

με τη συμπλήρωση των εδαφίων Δ6, Δ11, Δ12. Στις συνεργασίες μάλιστα,  υπογράφεται και 

σχετικό έγγραφο από τους εξωτερικούς συνεργάτες, που συνοδεύει το ΣΥΠΑ και αναφέρεται 

στο αντικείμενο της συνεργασίας. Διοικητική Υποστήριξη δεν αναφέρεται σε κανένα ΣΥΠ ή 

ΕΠ διότι την αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί της Παιδαγωγικής Ομάδας σε συνεργασία με τη 

Διεύθυνση του σχολείου. Τα δίκτυα ΠΕ με εμβέλεια τοπική, περιφερειακή, εθνική, διεθνή 

υποστηρίζουν σημαντικά τα ΣΠΠΕ με παροχή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού. Στην 

υλοποίηση των προγραμμάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση συμβάλλουν επίσης 

σημαντικά οι διαφορετικές ειδικότητες των εκπαιδευτικών της Παιδαγωγικής Ομάδας, 

γεγονός που εξυπηρετεί τη διεπιστημονική ανάπτυξη του προγράμματος. Στο αρχειακό υλικό 

αναφέρεται ποικιλία συνεργασιών, όπως Β-4-ΣΥΠ-Β-«ΚΠΕ Δραπετσώνας, Αρχανών, Βάμου, 

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας…πρόσκληση σε ομιλία 

ατόμου με ειδική επιμόρφωση στο θέμα μόλυνση του νερού». 

 

9.4.1. Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό  

Στα ΣΥΠ και στις ΕΠ δεν καταγράφεται επικοινωνία των εκπαιδευτικών των Παιδαγωγικών 

Ομάδων με τους συναδέλφους τους εκπαιδευτικούς που θα συνδράμουν στο πρόγραμμα ούτε 

και η επικοινωνία με άλλους ειδικούς επιστήμονες με την οποία εξασφαλίζεται η συμμετοχή 

τους στο πρόγραμμα. Οι συζητήσεις αυτές γίνονται στην αρχή του προγράμματος, κατά το 

σχεδιασμό αλλά αναπτύσσονται και στην πορεία. Άλλωστε, η διαθεσιμότητα του 

εκπαιδευτικού προσωπικού από μεριάς του σχολείου εξασφαλίζεται σε ειδική συνεδρίαση 

του συλλόγου των διδασκόντων όπου οι εκπαιδευτικοί εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και τους ανατίθεται η ευθύνη υλοποίησής του με σχετική 

πράξη. Και στους δύο τύπους ΣΥΠ, στα αρχικά τους εδάφια, γράφονται τα ονόματα των 

εκπαιδευτικών της παιδαγωγικής ομάδας και ποιος από αυτούς αναλαμβάνει συντονιστής. Το 



κριτήριο αυτό συνεκτιμήθηκε συνολικά για όλα τα ΣΠΠΕ. Πάντως, αποτελεί ερώτημα το 

κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί που σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα ΠΕ στα σχολεία 

είναι ειδικά καταρτισμένοι σ΄αυτό (Αθανασάκης Α., 2005, Καλαθάκη Μ, 2005β)  

 

9.4.2. Αξιοποίηση εξωτερικών συνεργατών 

Στη Διάσκεψη της Θεσσαλονίκης το 1997 αναγνωρίστηκε ο σημαντικός ρόλος που μπορούν 

να παίξουν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την 

Αειφορία. Στα ΣΠΠΕ, οργανώσεις τέτοιες αποτελούν συχνά εξωτερικούς συνεργάτες των 

προγραμμάτων που συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη του προγράμματος. «Η 

καινοτομία των προγραμμάτων ΠΕ έγκειται στο ότι επιδιώκουν να επιφέρουν ανανεώσεις και 

εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών πρακτικών, επιδιώκουν το άνοιγμα του σχολείου προς την 

κοινωνία μέσα από συνεργασίες με τους κοινωνικούς εταίρους». (Ιωαννίδου Ε., Κούρου Μ., 

Τζελφέ-Ανέστη Σ.,2005). Σε όλα τα ΣΥΠ-Α και στα περισσότερα ΣΥΠ-Β (72,7%, Ν=16), 

όπως και στο προηγούμενο κριτήριο, υπάρχει, έστω και περιορισμένη, πρόβλεψη για 

εξωτερικούς συνεργάτες που θα ενισχύσουν το πρόγραμμα (Πίνακας 5V). Αυτοί είναι τοπικοί 

φορείς, σύλλογοι, δημοτικές αρχές αλλά και οι γεροντότεροι όπως στο Α-3-ΣΥΠ-Β-«Επαφή 

νέων με ηλικιωμένους κατοίκους για την καταγραφή του παιχνιδιού διαχρονικά μέσα από 

βιωματικές εμπειρίες». Στα ΣΥΠ-Α ζητείται και απαριθμούνται αναλυτικά τα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα εξωτερικοί συνεργάτες των προγραμμάτων που θα συνεργαστούν στα 

προγράμματα, στο εδάφιο Δ6. Ειδική περίπτωση αποτελεί το πρόγραμμα Β-10, στο ΣΥΠ-Β 

του οποίου αναφέρεται συνεργασία με την ΠΟ ενός άλλου σχολείου του νομού, πράγμα 

σπάνιο στα ΣΠΠΕ. Όλες οι ΕΠ που περιείχαν δεδομένα σχετικά με το κριτήριο αυτό (10-45%) 

κρίθηκαν ότι είχαν κάνει αρκετά καλές επιλογές, είχαν βρει κατάλληλους εξωτερικούς 

συνεργάτες του προγράμματος, γι αυτό και πήραν υψηλή βαθμολογία. Εκτεταμένες 

συνεργασίες αναφέρει και ο εκπαιδευτικός Π3 ότι αναπτύχθηκαν στο πρόγραμμα που 

συμμετείχε «Ακόμα υπήρχε συνεργασία με αρχαιολόγους, δασολόγους, γεωπόνους, ανθρώπους 

που έχουν ασχοληθεί με την τοπική ιστορία, αλλά και τους τοπικούς άρχοντες κ.α». 

Η Ρούσσου Σ. (2007) αναφέρει τα παρακάτω ποσοστά εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης που επιλέγουν εξωτερικούς συνεργάτες στα προγράμματα ΠΕ. «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». Όσον αφορά τις συνεργασίες που αναπτύσσονται στη 

διάρκεια υλοποίησης προγραμμάτων ΠΕ στο Ρέθυμνο, προτιμώνται οι συνεργασίες με τον 

υπεύθυνο Πρωτοβάθμιας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με συναδέλφους, με ΚΠΕ, με 

γονείς, με τις τοπικές αρχές και με μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις. (Μπατσή 

Θ., 2006) 

 



9.5. Προσδιορισμός των Πηγών Γνώσης 

 

9.5.1. Εξασφάλιση πρόσβασης στις πηγές της γνώσης 

Στα σχέδια των προγραμμάτων της ομάδας Α, στο πεδίο Δ10, απαριθμούνται αναλυτικά οι 

πηγές γνώσης (διαδίκτυο, βιβλιοθήκες, έντυπος τύπος κλπ) μαζί με τους σχολικούς χώρους 

που θα αξιοποιηθούν στο πρόγραμμα. Στα αντίστοιχα σχέδια της ομάδας Β γίνονται 

ελάχιστες αναφορές, και αυτές μόνο στα πλαίσια των ειδικών στόχων του προγράμματος, 

επειδή δεν προβλέπεται ειδικό εδάφιο για συμπλήρωση στο έντυπο της πρότασης του 

προγράμματος. Όλα πάντως τα ΣΥΠ-Α αναφέρουν πηγές γνώσης στις οποίες σχεδιάζουν να 

αποτανθούν οι συντελεστές του προγράμματος. Δεν αναφέρουν βέβαια ακριβώς πως θα 

εξασφαλίσουν την πρόσβαση σ αυτές(κριτήριο VE1), φαίνεται όμως να το έχουν κάνει, από 

τον τρόπο που τις απαριθμούν. 10 από τα ΣΥΠΒ (45,5%) δεν κάνουν καμία αναφορά για 

εξασφάλιση πρόσβασης στις πηγές γνώσης κατά το σχεδιασμό του προγράμματος, και αυτά 

είναι όλα της ομάδας Β. Έμμεσα, στις ΕΠ, σε 7 μόνο (32%), προκύπτουν έστω και λίγα 

δεδομένα για τις πηγές γνώσης που χρησιμοποιήθηκαν (Πίνακας 5V). Στην έρευνα της 

Σπυροπούλου Δ. (2000) σε προγράμματα ΠΕ διαπιστώθηκε λίγος διαθέσιμος χρόνος για 

συλλογή πληροφοριών και ενημέρωση από διάφορες πηγές όπως υπηρεσίες, τομείς, εκδρομές, 

κτλ. σε βάρος της γνώσης και της επεξεργασίας των πληροφοριών. Μερικά παραδείγματα 

πηγών γνώσης δίνονται παρακάτω από τα ΣΥΠΒ των προγραμμάτων Α-7- «χρήση 

βιβλιοθηκών, νέων τεχνολογιών, τύπου, κλπ», Α-4-«να μελετήσουν οι μαθητές βιβλία και 

ιστοσελίδες που αναφέρονται στο κρασί, … να αναζητήσουν έργα τέχνης…» και Β-10 

«διαδίκτυο, σχετική βιβλιογραφία, συνεντεύξεις σε κατοίκους της περιοχής». 

Η Μπατσή Θ. (2006) καταγράφει ως πηγές ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τα 

περιβαλλοντικά θέματα τις διαλέξεις και ημερίδες, τις εφημερίδες, την τηλεόραση και τα 

επιστημονικά περιοδικά, τα σεμινάρια, το διαδίκτυο, τα διάφορα περιβαλλοντικά μαθήματα, 

και το ραδιόφωνο, περιβαλλοντικές οργανώσεις, ενημέρωση από υπεύθυνους 

περιβαλλοντικής, συναδέλφους και ειδικούς. 

 

9.5.2. Διαθεσιμότητα επιστημονικού προσωπικού 

Σε όλα τα ΣΥΠ-Α και στα περισσότερα από τα ΣΥΠ-Β (78,6%, Ν=11) υπάρχει καλή 

πρόβλεψη για εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που θα βοηθήσει στην υλοποίηση του 

προγράμματος (Πίνακας 5V). Στις ΕΠ δεν αναφέρεται ότι είχε γίνει έρευνα για τη 

διαθεσιμότητα επιστημονικού προσωπικού να υποστηρίξει το πρόγραμμα (κριτήριο VE2). 

Προκύπτει όμως από τις δραστηριότητες, τις συνεργασίες και τις επισκέψεις  που 

πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τις οποίες έπρεπε να είχαν προηγηθεί οι σχετικές 

συζητήσεις και συμφωνίες. Φορείς, ειδικοί επιστήμονες και οργανισμοί δεν αρνούνται 

συνήθως την όποια συνεργασία τους ζητηθεί από μαθητικές ΠΟ. Ειδικό επιστημονικό 



προσωπικό αναζητείται συχνά και στους εκπαιδευτικούς των ΚΠΕ που θα επισκεφτούν οι 

ΠΟ, στα Πανεπιστήμια, σε συλλόγους, σε ΜΚΟ κλπ. Οι προγραμματιζόμενες επισκέψεις στα 

ΚΠΕ περιγράφονται στο εδάφιο Δ11 του ΣΥΠ-Α ενώ, το αντίστοιχο εδάφιο λείπει από το 

ΣΥΠ-Β. Ενδεικτικά παραθέτονται πρόσωπα και φορείς συνεργάτες των ΣΠΠΕ: Α-5-ΣΥΠ-Β-

«Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ηρακλείου», Β-5-ΣΥΠ-Β-«Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Διεύθυνση 

Γεωργίας, Κυνηγετικός σύλλογος Ηρακλείου, Όμιλος φίλων κρητικού ιχνηλάτου», Β-11-ΣΥΠ-

Β-«ΙΕΚ Γουβών, Πολιτιστικού Συλλόγου Γουβών, Τμήμα Ανθοκομίας κ Φυτικής Παραγωγής 

ΤΕΙ Ηρακλείου, της δασικής Υπηρεσίας». Σχεδιάζουν συνεργασίες με φορείς από το άμεσο 

περιβάλλον του σχολείου όπως είναι οι δύο πρώτοι αλλά και από το ευρύτερο του Ηρακλείου», 

Β-13-ΣΥΠ-Β-«ΑΤΕΙ, ΕΜΥ, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ΕΟΤ, ΚΠΕ Αρχανών» 

 

9.5.3. Προηγούμενη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων 

Και στους δύο τύπους ΣΥΠ ζητείται να συμπληρωθεί η προηγούμενη εμπειρία εκπαιδευτών 

και εκπαιδευομένων σε προγράμματα ΠΕ. Δεν αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης το είδος των 

εμπειριών αυτών παρά μόνο η διερεύνησή της ή μη κατά το σχεδιασμό του προγράμματος. 

Για το λόγο αυτό, το κριτήριο VE3 συνεκτιμήθηκε συνολικά για όλα τα ΣΠΠΕ. 

 

9.6. Εκτίμηση της απαιτούμενης χρονικής διάρκειας του προγράμματος 

Η χρονική διάρκεια των ΣΠΠΕ είναι καθορισμένη από το ΥΠΕΠΘ, διαρκούν όσο και μια 

σχολική χρονιά, όχι λιγότερο από 5 μήνες. Στο έντυπο του ΣΥΠ-Β ζητείται να γραφεί η 

περίοδος υλοποίησης του προγράμματος. Αυτό συμβαίνει και για το λόγο ότι η απασχόληση 

των εκπαιδευτικών σε αυτά γίνεται με υπερωριακή απασχόληση και με συμπλήρωση 

ωραρίου, οπότε χρειάζεται να ελεγχθεί η απασχόληση των εκπαιδευτικών στα προγράμματα.  

Το κριτήριο αυτό συνεκτιμήθηκε συνολικά για όλα τα ΣΠΠΕ.  

Στην έρευνα της Σπυροπούλου Δ. (2000) διαπιστώθηκε λίγος διαθέσιμος χρόνος για 

οργάνωση, ουσιαστικό προγραμματισμό και τήρηση συγκεκριμένης μεθοδολογίας στα 

προγράμματα ΠΕ. Η Δρακωνάκη Χ. (2006) παραθέτει απόσπασμα από τη συνέντευξη ενός 

εκπαιδευτικού, ενδεικτικό της άποψης πολλών εκπαιδευτικών για το κατά πόσο ο 

διατιθέμενος χρόνος στα ΣΠΠΕ ετησίως επαρκεί για την ανάπτυξή τους. Το απόσπασμα αυτό 

μεταφέρεται παρακάτω αυτούσιο «Οι συμβιβασμοί όμως αυτοί δεν μπορούν παρά να μας 

προβληματίσουν για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, διότι κάτω από 

την πίεση του χρόνου είναι δύσκολο έως αδύνατον να αναπτυχθεί ο προβληματισμός, ο 

διάλογος και η εξαγωγή συμπερασμάτων, που απαιτούνται στις χρονοβόρες μαθητοκεντρικές 

διαδικασίες που υιοθετεί η ΠΕ». Στην παρούσα έρευνα, ο εκπαιδευτικός Π1 διατυπώνει μια 

πιο αισιόδοξη άποψη «Και μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα κάθε σχολικής μονάδας είναι 

επίσης δύσκολο να εξοικονομηθεί χρόνος για να λειτουργήσει ομαλά μια ομάδα που ασχολείται 



με κάτι έξω από το καθημερινό πρόγραμμα. Όπου όμως υπάρχει μεράκι, όραμα και ευαισθησία 

ο χρόνος περισσεύει και ανακαλύπτεται το έδαφος να ΄ανθίσει΄ και να ΄καρποφορήσει΄ μια 

μαθητική ομάδα». 

 

9.6.1. Κατάρτιση χρονοδιαγράμματος εργασιών 

Χρονοδιάγραμμα εργασιών συνυποβάλλεται μαζί με τα ΣΥΠ-Α και ΣΥΠ-Β για έγκριση. Δεν 

αποτελεί αντικείμενο της παρούσας έρευνας η ανάλυση των χρονοδιαγραμμάτων παρά μόνο 

η σύνταξή τους ή όχι, μιας και θεωρείται σημαντικό στοιχείο του σχεδιασμού των ΣΠΠΕ και 

των ΠΕΕ. Στο χρονοδιάγραμμα του προγράμματος που υλοποίησε ο εκπαιδευτικός Π3 

περιελήφθησαν δραστηριότητες τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα «Το μεγαλύτερο 

πρόβλημα στο πρόγραμμα ήταν η αδυναμία να βρεθούν, οι απαραίτητες για το σκοπό αυτό ώρες, 

στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. Οι έβδομες ώρες για τις συνεδριάσεις, τα απογεύματα 

και τα Σαββατοκύριακα κάλυψαν την αναγκαιότητα αυτή». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  (Ερευνητικό Ερώτημα:VI) 

 

Στον Πίνακα 5VI του Παραρτήματος εικονίζονται τα αποτελέσματα της μελέτης των 

κριτηρίων των Ερευνητικών Υποερωτημάτων VIA,Γ που αναφέρονται στην πρόβλεψη 

ανατροφοδότησης και τελικών αποδεκτών των αποτελεσμάτων του προγράμματος. 

Παρουσιάζεται ο αριθμός των προγραμμάτων και η σχετική τους συχνότητα που έλαβαν την 

κάθε βαθμολογία. 

 

10.1. Πρόβλεψη ανατροφοδότησης 

Το κριτήριο αυτό μπορεί να απαντηθεί στα εδάφια Δ18 των ΣΥΠ-Α περί εκτιμώμενου 

αντίκτυπου στην τοπική κοινωνία και Δ16 περί οργάνωσης Ημερίδας παρουσίασης του 

προγράμματος. 

 

10.1.1. Οργάνωση Ημερίδας, ανοικτών συζητήσεων 

Στο αρχειακό υλικό που μελετήθηκε αναφέρονται συμμετοχές των ΠΟ σε Συνέδρια και 

Ημερίδες. Όταν σχεδιάζονται τα ΣΠΠΕ, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, δεν έχουν 

ανακοινωθεί ακόμη συνέδρια ή ημερίδες που θα μπορούσαν να δηλώσουν συμμετοχή τα 

σχολεία. Όλα τα ΣΥΠ-Α αναφέρουν παρουσίαση του προγράμματος σε Ημερίδα στο τέλος 

της σχολικής χρονιάς. Τα 6 μάλιστα από αυτά (75%) την περιγράφουν πολύ αναλυτικά. 

Αντίθετα, μόνο σε 3 από τα ΣΥΠ-Β (13,6%) αναλύεται η συμμετοχή του προγράμματος σε 

ημερίδα (Πίνακας 5VI). Τα υπόλοιπα ΣΥΠΒ, δεν έχουν σχετικές αναφορές. Σε μερικές ΕΠ, 

περιγράφεται η οργάνωση ημερίδων, ανοικτών συζητήσεων και συνδιασκέψεων, οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του προγράμματος ενώ δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά στα 

ΣΥΠΒ. Στο 72,7% (Ν=16) των προγραμμάτων οργανώθηκαν Ημερίδες και ανοικτές 

συζητήσεις, όπως προκύπτει από τις ΕΠ (βαθμολογία 3 και 4, Πίνακας 5VI).  

Αν δεν οργανώσει το κάθε σχολείο δική του Ημερίδα παρουσίασης των προγραμμάτων που 

υλοποίησε, τότε μπορεί να συμμετέχει στην Ημερίδα που οργανώνει η Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο τέλος της χρονιάς για να παρουσιαστούν τα προγράμματα 

Αγωγής και Πολιτισμού όλων των σχολείων του νομού Ηρακλείου (Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ, 

2007). Έτσι, όλα τα σχολεία, με τον ένα ή με το άλλο τρόπο εξασφαλίζουν ανατροφοδότηση. 

Παρακάτω δίνονται ενδεικτικά μερικές αναφορές για την παρουσίαση των εργασιών των 

προγραμμάτων: 

Α-3-ΣΥΠ-Β/Α-«Παρουσίαση και αξιολόγησή της»/ Ημερίδα στο αμφιθέατρο του σχολείου και 

στο δημοτικό κινηματογράφο». 



Β-10-ΣΥΠ-Β-«παρουσίαση και σύνθεση των πορισμάτων της έρευνας σε εργασία με μορφή 

project» 

Α-1-ΣΥΠ-Α-« Με τα δελτία τύπου που θα εκδίδονται στην πορεία του προγράμματος και θα 

απευθύνονται στην τοπική κοινωνία. Ήδη αυτό έχει αρχίσει. Επισυνάπτεται σχετικό δημοσίευμα 

της τοπικής εφημερίδας «Η ΤΟΛΜΗ» 18-11-2004 

Με την παρουσίαση του προγράμματος στους οικισμούς 

Με την κεντρική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. 

Με την ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων στο σχολείο (και στο Δήμο Γοργολαϊνι) των 

πληροφοριών που σχετίζονται με το πρόγραμμα». 

 

10.1.2. Παραγωγή και διανομή υλικού που παράχθηκε για τις ανάγκες του 

προγράμματος 

Τα είδη του εκπαιδευτικού υλικού που καταγράφηκαν στο αρχειακό υλικό της παρούσας 

μελέτης είναι έντυπης μορφής (βιβλία με εξειδικευμένο περιεχόμενο σε περιβαλλοντικά 

ζητήματα, φύλλα εργασίας, χάρτες, διαγράμματα, φωτογραφίες, αποσπάσματα από άρθρα σε 

εφημερίδες και περιοδικά), οπτικοακουστικό υλικό και λογισμικό (κασέτες ήχου, CD-ROMS, 

DVDs, βιντεοκασέτες, προγράμματα εκπαίδευσης με Η/Υ) και άλλες μορφές υλικών για 

πρακτική άσκηση, όπως συσκευές, εργαλεία, δείγματα, υλικά για κατασκευές και πειράματα, 

κλπ). Το εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται για τις ανάγκες του κάθε προγράμματος και ο 

ειδικός εξοπλισμός που προμηθεύεται συμβάλλει σημαντικά στην ανετότερη ανάπτυξη του 

προγράμματος. Στην αποτελεσματική εκπαιδευτική διοίκηση, επιδιώκεται συνεχώς η 

αναβάθμιση μεθόδων και υλικού στις εκπαιδευτικές μονάδες για τη διευκόλυνση του 

παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου (Everard B. & Morris G., 1999). 

Στην παρουσίαση των προγραμμάτων, στο τέλος της χρονιάς, όλες σχεδόν οι ΠΟ 

παρουσιάζουν το υλικό που παρήγαγαν για τις ανάγκες των προγραμμάτων τους. Το 36,4% 

των ΕΠ (Ν=8) παρουσιάζουν άφθονο τέτοιο υλικό, πήραν βαθμολογία 4. Στα περισσότερα 

ΣΥΠ-Β της ομάδας Β (71,4%, Ν=10) δεν αναφέρεται παραγωγή και διανομή υλικού που 

παράχθηκε για τις ανάγκες του προγράμματος, ίσως επειδή δεν υπάρχει σχετικό εδάφιο στο 

ΣΥΠΒ (Πίνακας 5VI). Σε όσα ΣΥΠ-Β της ομάδας Β (Ν=4, 28,6%) υπήρχαν έστω και 

ελάχιστα στοιχεία για το κριτήριο αυτό, ανασύρθηκαν από τους στόχους και τα ημερολόγια 

προγραμματισμού των δραστηριοτήτων. 

Στα παρακάτω αποσπάσματα από το αρχειακό υλικό, γίνεται φανερή η ποικιλία του 

εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε στα πλαίσια των προγραμμάτων: 

ΕΠ-Α-7-«… και διατύπωση προτάσεων προς επίλυση προβλημάτων» 

Α-3-ΣΥΠ-Β-«…δημιουργία εντύπου και CD-ROM και DVD» 

Α-4-ΣΥΠ-Β-«Να καταγράψουν νεοελληνικούς μύθους, παραδόσεις, τραγούδια και μαντινάδες 

σχετικές με το θέμα» 



Α-3-ΕΠ-«Στο DVD που προέκυψε από την εργασία μας αυτή παίξαμε μερικά 

αντιπροσωπευτικά παιχνίδια στο Φυσικό Περιβάλλον των Αρχανών, προκειμένου αυτά να 

αναβιώσουν και να γίνουν γνωστά στο ευρύτερο κοινό σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης 

και ενημέρωσής του, πάνω στο παιχνίδι» 

Β-4-ΣΥΠ-Β-«έκδοση ημερολογίου, έκθεση φωτογραφίας» 

Α-1-ΣΥΠ-Α-«Η διάχυση των αποτελεσμάτων μέσω των δελτίων τύπου αλλά κυρίως του 

τελικού παραδόσιμου (DVD) σε όλα τα σχολεία (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια)  του Νομού 

αφού θα σταλούν αντίτυπα του». 

Α-5-ΣΥΠ-Α-« Διάχυση των αποτελεσμάτων μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου μας». 

 

10.1.3. Βελτίωση του ίδιου του προγράμματος και της τυχόν επανάληψής του με τα 

συμπεράσματα της αξιολόγησης 

Σε κανένα ΣΥΠ και ΕΠ δεν αναφέρονται βελτιώσεις σε περίπτωση πιθανής επανάληψης του 

προγράμματος (κριτήριο VIA3). Όλα τα ΣΥΠ καταρτίζονται για μία μόνο φορά.  

 

10.2. Πρόβλεψη του τρόπου προσδιορισμού των επιθυμητών αποτελεσμάτων   

 

10.2.1. Πρόβλεψη τρόπου διαπίστωσης αποτελεσμάτων, της ικανοποίησης των 

προσδοκιών της ομάδας στόχου, της ικανοποίησης των προτάσεων και των επιλογών 

των επιμορφούμενων και των κοινωνικών απαιτήσεων 

Το ερώτημα σχετίζεται με το εδάφιο Δ18 των ΣΥΠ-Α. Εκεί βέβαια, όπως και στα ΣΥΠ-Β και 

στις ΕΠ δε μπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς τα κριτήρια VI1,2,3,4 τα οποία 

αναφέρονται στην πρόβλεψη του τρόπου διαπίστωσης αποτελεσμάτων, της ικανοποίησης των 

προσδοκιών της ομάδας στόχου, της ικανοποίησης των προτάσεων και των επιλογών των 

επιμορφούμενων και των κοινωνικών απαιτήσεων. Επειδή δεν υπήρξαν αξιόλογα στοιχεία, 

δεν έγινε ανάλυση στα παραπάνω κριτήρια, τα οποία θεωρείται ότι δεν ικανοποιήθηκαν.  

 

10.3. Τελικοί αποδέκτες 

10.3.1. Πρόσκληση τοπικών φορέων και όσων σχετίζονται με το θέμα 

Στα μισά ΣΥΠ-Α αναλύονται πολύ καλά οι τελικοί αποδέκτες των προγραμμάτων (κριτήριο 

VIΓ1) και προσκαλούνται οι φορείς που σχετίζονται με το θέμα για να ενημερωθούν και να 

συνδράμουν σε αυτά. Αυτό βέβαια δε συμβαίνει με τα ΣΥΠ-Β, όπου μόνο σε 5 (22,7%) 

καταγράφονται τελικοί αποδέκτες του προγράμματος (Πίνακας 5VI). Στις ΕΠ τελικά 

αποκαλύπτεται μεγαλύτερο ποσοστό προγραμμάτων που επικοινωνεί με τους τελικούς του 

αποδέκτες, τοπικούς φορείς που σχετίζονται με το θέμα (Ν=13, ποσοστό 59,1%). Μόνο το 

22,7% του συνόλου των ΕΠ (Ν=5) βαθμολογήθηκε στο κριτήριο αυτό στη μεγαλύτερη 

κλίμακα. Η πρόσκληση τοπικών φορέων που σχετίζονται με το θέμα, συνήθως, περιορίζεται 



στην Ημερίδα παρουσίασης του προγράμματος στο τέλος της χρονιάς όπου ανακοινώνονται 

τα αποτελέσματα του προγράμματος στη σχολική και τοπική κοινότητα, όπως προκύπτει και 

από τις παρακάτω αναφορές. 

Α-3-ΣΥΠ-Α-« Ημερίδα παρουσίασης (ενημέρωση υπόλοιπης σχολικής κοινότητας, γονέων, 

φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λ.π.)…Τοπική Αυτοδιοίκηση σύμβουλος περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης, γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών. Υπόλοιπη σχολική κοινότητα-συνεργάτες». 

Α-2-ΣΥΠ-Α-«Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων Γυμνασίου, Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου-

Λυκείου Αγίου Μύρωνα, Επιθεώρηση Δασών, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου 

Κρήτης, Δήμος Γοργολαϊνι». 

Α-5-ΣΥΠ-Α-«Τα προϊόντα από το λαχανόκηπο θα διατεθούν σε παράγοντες όπως στο Δήμο, 

στην Ένωση και σε προσκεκλημένους κατά την παρουσίαση… Διάχυση των αποτελεσμάτων 

μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου μας».  

 

Σ΄ αυτό το τμήμα της εργασίας παρουσιάστηκαν τα ευρήματα της έρευνας κατά θεματική 

περιοχή και συζητήθηκαν κατά ερώτημα και κατά κριτήριο. Παρατέθηκαν ενδεικτικές 

αναφορές από τα ΣΥΠ-Α, τα ΣΥΠ-Β, τις ΕΠ και από τα κείμενα που έγραψαν οι 

εκπαιδευτικοί, οι οποίες συμπληρώνουν την εικόνα του σχεδιασμού των ΣΠΠΕ και 

συμβάλλουν στην πληρέστερη απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων. Οι βαθμολογίες, των 

κριτηρίων στα οποία έγινε στατιστική ανάλυση, παρουσιάστηκαν σε πίνακες του 

Παραρτήματος κατά κατηγορία εγγράφου για το σύνολο των ΣΠΠΕ των Ομάδων Α και Β. 

Μαζί με την αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε και συζήτηση 

ευρημάτων σχετικών ερευνών που εντοπίστηκαν κατά την επισκόπηση της βιβλιογραφίας. 

Ακολουθεί η παρουσίαση των γενικών συμπερασμάτων της έρευνας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

11.1. Γενικά Σχόλια 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και εξηγούνται συγκεντρωτικά τα ευρήματα της έρευνας 

του αρχειακού υλικού των ΣΠΠΕ του νομού Ηρακλείου τα οποία υλοποιήθηκαν τη σχολική 

χρονιά 2005-2006, σε συνδυασμό με τις απόψεις της διεθνούς βιβλιογραφίας και 

διατυπώνονται προτάσεις για την πραχτική εφαρμογή των ευρημάτων της έρευνας στο 

μέλλον.  

Για να απαντηθεί το βασικό ερώτημα της έρευνας, το κατά πόσο τα ΣΠΠΕ, έτσι όπως 

υλοποιούνται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εκπαιδεύουν, εκτός από τους μαθητές στους 

οποίους απευθύνονται, και τους εκπαιδευτικούς που τα συντονίζουν, χρειάστηκε να γίνει μια 

γενική αξιολόγηση των ΣΠΠΕ του δείγματος. Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε να αποδείξει 

πως εκείνα τα ΣΠΠΕ που ικανοποιούν σε ικανοποιητικό βαθμό τα 93 κριτήρια σχεδιασμού 

του προτεινόμενου Εργαλείου Ανάλυσης Περιεχομένου, εκπαιδεύουν, έμμεσα, και στον 

αντίστοιχο βαθμό, τους εκπαιδευτικούς της παιδαγωγικής ομάδας που τα εποπτεύει. Αυτό 

συμβαίνει διότι το Εργαλείο Ανάλυσης Περιεχομένου έχει καταρτιστεί με βάση τις αρχές 

σχεδιασμού των ΠΕΕ και των ΣΠΠΕ. Τα πορίσματα της αξιολόγησης των δύο τύπων ΣΥΠ 

και των ΕΠ των ΣΠΠΕ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου αποκάλυψαν 

σημαντικό επιμορφωτικό ρόλο στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν. Ένας μικρός αριθμός 

κριτηρίων ικανοποιήθηκαν σε υψηλό βαθμό, ο μεγαλύτερος αριθμός τους έλαβε σχετικά 

καλές βαθμολογίες, γεγονός που αποδεικνύει πως, σε μερικά πεδία, τα ΣΠΠΕ εκπαιδεύουν 

ικανοποιητικά τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν και σε άλλα όχι και τόσο. 

Τα ερωτήματα της έρευνας απασχολούν εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με την ΠΕ, 

διοικητικούς φορείς της εκπαίδευσης, άλλους ερευνητές, το ευρύτερο κοινό γενικότερα. Το 

Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και τα 

ΚΠΕ της Κρήτης οργανώνουν τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα σεμινάρια 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα που εξειδικεύονται στη σχολική ΠΕ διότι έχουν 

αντιληφθεί πως η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του νομού σε θέματα σχετικά με το 

συντονισμό και τη μεθοδολογία υλοποίησης ΣΠΠΕ είναι περιορισμένη (Καλαθάκη Μ., 2005). 

 

Σε ότι αφορά τις αναλογίες των ΣΠΠΕ και των ΠΕΕ,  η βιβλιογραφική ανασκόπηση 

κατέδειξε σημαντικές αναλογίες, οι οποίες μέχρι τώρα δεν είχαν καταγραφεί. Οι βασικές 

αρχές σχεδιασμού ΠΕΕ, όπως προτείνονται από το ΕΑΠ και άλλους συγγραφείς 

(Φραγκούλης Ι., 2005; Βεργίδης Δ., 1999; Καψάλης Α. και Παπασταμάτης Α., 2000; 

Δημητρόπουλος Γ.Ε., 1999) και οι αντίστοιχες των ΣΠΠΕ όπως προτείνονται από το 

ΥΠΕΠΘ, το ΠΙ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το ΕΜΠ και άλλους συγγραφείς (Ζυγούρη Ε., 2005; 



Φλογαϊτη Ε., 2006; Δημητρίου Α., 2007) προέκυψαν από τη σύνθεση των βιβλιογραφικών 

αναφορών που επεξεργάστηκαν και αναφέρθηκαν αναλυτικά στο θεωρητικό τμήμα της 

παρούσας εργασίας. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο ΕΜΠ διότι 

είναι εκείνοι οι ακαδημαϊκοί φορείς που έχουν ασχοληθεί τελευταία, σε μεγάλη έκταση με 

την ΠΕ στα σχολεία, στη θεωρία και στην πράξη, παρέχοντας εκτεταμένους κύκλους 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Παρήγαγαν και διένειμαν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό υποστήριξης της σχολικής ΠΕ 

και επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργάνωσε δύο Συνέδρια Σχολικών Προγραμμάτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Κορινθία (2005) και στην Αθήνα (2006), όπου 

παρουσιάστηκε πλήθος εργασιών στην ΠΕ από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Σημαντικό 

τμήμα της ελληνικής βιβλιογραφίας κατέχουν και οι ανακοινώσεις στα τρία συνέδρια της 

Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕΕΚΠΕ). 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, οι βασικές αρχές σχεδιασμού των ΣΠΠΕ και ΠΕΕ 

ελήφθησαν υπόψη κατά την κατάρτιση του Εργαλείου Ανάλυσης Περιεχομένου της Έρευνας. 

Εκεί βρίσκονται συμπυκνωμένα όλα τα κριτήρια αναλυτικού σχεδιασμού και των δύο τύπων 

προγραμμάτων. Παρακάτω επιχειρείται μια συνοπτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων κατά 

θεματική περιοχή της έρευνας. 

Το θέμα του προγράμματος καθορίζει σε σημαντικό βαθμό και την ικανοποίηση ή μη 

ορισμένων κριτηρίων. Ανάλογα με το θέμα, άλλα προγράμματα συγκέντρωσαν αρκετά 

υψηλή βαθμολογία σε ορισμένα κριτήρια και πολύ χαμηλή σε άλλα. Παράδειγμα αποτελεί η 

περίπτωση του προγράμματος Α6, όπου τα κριτήρια IIB6 και IVΣΤ2,3 κρίθηκαν ότι 

ικανοποιούνται ελάχιστα σε αντίθεση με πολλά άλλα, όπως τα ΙΙΙΒ1,2,3 που κρίθηκε ότι 

ικανοποιούνται σε πολύ υψηλό βαθμό. Τα τελευταία μάλιστα κριτήρια, δεν αναλύονται τόσο 

ξεκάθαρα, και δε φαίνεται αυτός ο ακριβής διαχωρισμός θεωρητικής και πραχτικής άσκησης, 

στα προγράμματα που βαθμολογήθηκαν ακόμη και με 4. Η φύση του θέματος και το 

περιεχόμενο του προγράμματος Α6 του παρέχουν αυτή τη δυνατότητα. 

Οι προτάσεις των προγραμμάτων της Ομάδας Α (ΣΥΠ-Α) κρίθηκαν πλήρεις και σαφείς 

(Κριτήριο ΙΙΙΒ4 περί πληρότητας και σαφήνειας της πρότασης). Όπως αναφέρθηκε και στο 

Κεφάλαιο 7, το κριτήριο αυτό δε βαθμολογήθηκε στις ΕΠ επειδή δεν είχε νόημα να 

βαθμολογηθεί εκεί αφού αναφέρεται στην πρόταση του προγράμματος. Στην αντίστοιχη θέση, 

βαθμολογήθηκε η πληρότητα και η σαφήνεια των ΕΠ, η οποία κρίθηκε εξαιρετικά 

ικανοποιητική. Καμία ΕΠ δεν κρίθηκε ελλιπής ή μέτρια, 4 κρίθηκαν καλές (18%) και οι 

υπόλοιπες 18 (82%) κρίθηκαν πολύ καλές. Όλα τα ΣΥΠ-Α βαθμολογήθηκαν με 4 στο 

κριτήριο ΙΙΙΒ4. Τα ΣΥΠ-Β ικανοποίησαν σχετικά καλά το κριτήριο αυτό. 9 από τα 22 (41%) 

πήραν βαθμολογία 4 και 8/22 (37%) πήραν 3, τα υπόλοιπα βαθμολογήθηκαν με 2. Οι 

προαναφερόμενες βαθμολογίες δεν περιλαμβάνονται σε πίνακα τιμών αφού αναφέρονται σε 

διαφορετικά, μη συγκρίσιμα στοιχεία.  



Από τη συνολική θεώρηση των βαθμολογιών των ΣΥΠ και των ΕΠ, φαίνεται πως οι 

βαθμολογίες είναι γενικά μετατοπισμένες προς μικρότερες κλίμακες στα ΣΥΠ-Β από ότι στις 

ΕΠ. Εξαίρεση στο παραπάνω αποτέλεσε ένα πρόγραμμα που το ΣΥΠ-Β κρίθηκε πληρέστερο 

από την ΕΠ. Ίσως οι εκπαιδευτικοί να μη δίνουν και ιδιαίτερη σημασία κατά το σχεδιασμό 

των ΣΥΠ-Β μιας και ξέρουν ότι κατά πάσα πιθανότητα το πρόγραμμα που υποβάλουν στη 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα εγκριθεί. Είναι πάγια αντιμετώπιση της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου να δίνεται η δυνατότητα 

υλοποίησης ΣΠΠΕ σε όσους εκπαιδευτικούς το επιθυμούν, εκτός κι αν απέχουν οι προτάσεις 

τους σημαντικά από τις βασικές αρχές της ΠΕ.  

 

11.2. Τα ΣΠΠΕ υπό το Πρίσμα της Μετασχηματίζουσας Μάθησης 

Σε μερικά από τα ερευνητικά αντικείμενα εντοπίστηκαν στοιχεία που προωθούν τη 

Μετασχηματίζουσα μάθηση, η οποία φαίνεται να παρουσιάζει ελαφριές συνάφειες και 

περιορισμένα πεδία ανάπτυξης στα σημεία που τα ΣΠΠΕ προώθησαν. Τα πεδία αυτά είναι η 

αυτοκατευθυνόμενη και βιωματική μάθηση, η καλλιέργεια των δεξιοτήτων της κριτικής 

σκέψης και της επίλυσης προβλήματος και των μεταγνωστικών διεργασιών. Οι μέθοδοι με τις 

οποίες συντελείται η μετασχηματίζουσα μάθηση είναι «μέσω λόγου, γραπτού κειμένου, 

δράματος, τέχνης ή χορού» (Mezirow J., 1990 στο Παπάνης Α., 2008). Τις δύο πρώτες 

μεθόδους, χρησιμοποίησαν εκτεταμένα και οι εκπαιδευτικοί στα ΣΠΠΕ, ενώ απέφυγαν τις 

τρεις τελευταίες. 

Η ΠΕ απαιτεί και από τον εκπαιδευτικό το ρόλο του εμψυχωτή, όπως και η 

Μετασχηματίζουσα μάθηση. Θέλει τον εκπαιδευτή να κατευθύνει τη μάθηση, να δρα από το 

παρασκήνιο και να παρεμβαίνει όποτε χρειαστεί (Αναστασάτος, 2006). Οι εκπαιδευτικοί στα 

κείμενά τους που είναι γραμμένα από ψυχής, εκφράζουν αυθόρμητα τις προσωπικές τους 

απόψεις για να δημοσιοποιήσουν αυτά που εισέπραξαν από τη συμμετοχή τους στο 

πρόγραμμα ΠΕ στη διάρκεια της χρονιάς. Σε αρκετά σημεία φαίνεται να έχουν 

συνειδητοποιήσει και απολαύσει το ρόλο του εμψυχωτή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 

σεβόμενοι τις αρχές του προγράμματος και τις ανάγκες των μαθητών. Είναι ρόλος που 

διαφέρει σημαντικά από αυτόν του καθηγητή που αναπτύσσεται καθημερινά στις αίθουσες 

διδασκαλίας. Δεν τον έχουν διδαχθεί αλλά προκύπτει πηγαία επειδή αφέθηκαν και οι ίδιοι 

στη μαγεία της καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία που εισάγουν τα προγράμματα ΠΕ. 

Για την απάντηση του ερωτήματος ύπαρξης καινοτομικών στοιχείων σε διάφορα επίπεδα του 

προγράμματος, ένα από τα κριτήρια που ικανοποιήθηκαν αρκετά ήταν το IVΔ3 που 

αφορούσε, μεταξύ των άλλων, στο πόσο εμψυχωτική ήταν η εκπαιδευτική μέθοδος που 

χρησιμοποιήθηκε στο πρόγραμμα. Προς ενίσχυση των ευρημάτων, ο Παπάνης Α. (2008) 

αναφέρει πως η μετασχηματίζουσα μάθηση βλέπει το ρόλο του εκπαιδευτή από μια άλλη 

οπτική - αυτή του εμψυχωτή - που αποκαλύπτει τους περιορισμούς της τρέχουσας 



προσέγγισης του εκπαιδευόμενου, του παρέχει τις απαιτούμενες ευκαιρίες για να διορθώσει 

τις παραδοχές του, τον ενθαρρύνει να προβεί σε κριτικό αυτο-στοχασμό, καθώς ο 

εκπαιδευόμενος εξετάζει από πού προήλθαν αυτές οι παραδοχές του και πως επηρέασαν ή 

περιόρισαν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και, τέλος, ενισχύει τον κριτικό διάλογο 

με τους άλλους εκπαιδευόμενους, καθώς η ομάδα εξετάζει εναλλακτικές ιδέες και 

προσεγγίσεις.  

Ο Kegan R (1994) γράφει πως αυτό το είδος μάθησης (εννοεί τη Μετασχηματίζουσα) δε 

μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα από εκπαίδευση που παρέχει απλά πληροφορίες και εκμάθηση 

ικανοτήτων, αλλά μόνο μέσα από μία διαδραστική εκπαίδευση, μια ΄απόδραση΄ από τις 

παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας (στο Mezirow J., 2000). Αυτό αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό της ΠΕ (Φλογαΐτη Ε, 1993 και 2006; Hargreaves D. & Hopkins D., 1991; 

Sterling S., 1996). Σ΄ αυτήν την κατεύθυνση, ο εκπαιδευτικός Π7 σημειώνει πως «Ένα 

ευτύχημα με την έναρξη της εκπαιδευτικής μου πορείας ήταν η συμμετοχή μου στην 

εκπαιδευτική εκδρομή της περιβαλλοντικής ομάδας του γυμνασίου Αγίου Μύρωνα στη Νάουσα. 

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… Το παραπάνω 

ενισχύεται και από την άποψη του Λιντζέρη Π. (2007) για τη σημασία του κριτικού 

στοχασμού και του ορθολογικού διαλόγου στη θεωρία του Mezirow για τη 

μετασχηματίζουσα μάθηση., ο οποίος θεωρεί ακόμα πιο σημαντικό το ότι η 

Μετασχηματίζουσα Μάθηση είναι μια εκπαιδευτική διεργασία που επιδιώκει το 

μετασχηματισμό της συνολικής οπτικής, των πεποιθήσεων και των συμπεριφορών προς την 

κατεύθυνση αύξησης της προσωπικής αυτοδυναμίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της 

ορθολογικής σκέψης και πράξης και της ώριμης και διεξοδικής ανθρώπινης επικοινωνίας. Η 

ΠΕ στοχεύει στην καλλιέργεια αξιών και δεξιοτήτων που θα εξασφαλίσουν φιλικότερες 

συμπεριφορές προς το περιβάλλον (Φλογαΐτη Ε., 2006; UNESC, 2004; Sterling S., 2001). 

Είναι αξιοσημείωτο πως τα ΣΥΠ αλλά και οι ΕΠ δεν αναφέρουν συχνά τη βιώσιμη ανάπτυξη 

και την αειφορία αν και αποτελεί αίτημα των ημερών μας και εξελικτική κατεύθυνση της ΠΕ. 

Οι βαθμολογίες του κριτηρίου IVΔ8 συγκεντρώθηκαν σε χαμηλές κλίμακες και στα τρία είδη 

του αρχειακού υλικού. Η ΑΑ αναφέρεται έμμεσα στους στόχους και στις δράσεις-

παρεμβάσεις του εδάφιου Δ9 των ΣΥΠ-Α και πολύ περιορισμένα άμεσα. Τα προγράμματα 

της ομάδας Α αναφέρουν περισσότερο στα ΣΥΠΒ τους την ΑΑ απ΄ ότι στα ΣΥΠΑ τους. Τα 

μισά ΣΥΠΒ της ομάδας Α πήραν βαθμό 4 ενώ μόνο 2 (25%) ΣΥΠΑ (Πίνακας 5IVΔ). Η 

καλλιέργεια του Ενεργού Πολίτη και της ανάληψης δράσης προωθείται στα ΣΠΠΕ σε 

σχετικά καλό βαθμό όπως προκύπτει από τις βαθμολογίες των κριτηρίων IVE1 περί 

ανάπτυξης αισθήματος συμμετοχής, ευαισθητοποίησης, εγρήγορσης στην επίλυση 

προβλήματος και των κριτηρίων IVE6 και IVΣΤ2 που αναφέρονται στην ανάληψη 



πρωτοβουλιών, στην αντιμετώπιση ζητημάτων (αυτενέργεια) και στην εμπλοκή της τοπικής 

κοινωνίας. Ο Mezirow J. (2000) αναφέρει πως, στο πλαίσιο της μετασχηματίζουσας μάθησης, 

οι συμμετέχοντες που έχουν σκοπό την κοινωνική ή οργανωσιακή αλλαγή αναζητούν άλλους 

για να μοιραστούν την επιθυμία τους να διαμορφώνουν κύτταρα αντίστασης στις 

ανεπεξέργαστες πολιτισμικές νόρμες των οργανισμών, των κοινοτήτων, των οικογενειών και 

της πολιτικής ζωής, γίνονται δηλαδή ενεργά υποκείμενα της πολιτισμικής αλλαγής. Ο 

εκπαιδευτικός Π5 αναφέρει το εξής «η συμμετοχή μου στην υλοποίηση του προγράμματος μου 

έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξω μια πιο στενή σχέση με τους μαθητές και να αποκτήσω 

περισσότερες γνώσεις για την περιοχή παρά τις δυσκολίες, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τις 

περιορισμένες ώρες ένταξης του προγράμματος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο σχολικό 

ωρολόγιο πρόγραμμα».  

Σύμφωνα με τους Mezirow J. κά (1990), η διεργασία επίλυσης ενός προβλήματος είναι μια 

οικεία διαδικασία για τη λειτουργική μάθηση. Ουσιαστικά είναι η θεσμοθετημένη μέθοδος 

από τις θετικές επιστήμες που όλοι χρησιμοποιούμε με σωστό ή λανθασμένο τρόπο στην 

προσπάθειά μας να μάθουμε πώς να κάνουμε τα πράγματα. Θεωρούν ότι τα άτομα, σε κάθε 

αναπτυξιακό τους στάδιο έχουν μια ξεχωριστή άποψη για την επίλυση των προβλημάτων. Τα 

κριτήρια IVΓ1 και IVE1 περί συνειδητοποίησης των μηχανισμών δημιουργίας, λύσης και 

αξιολόγησης ενός προβλήματος ικανοποιήθηκαν αρκετά, γεγονός που συμβάλλει στην 

προώθηση της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσω των ΣΠΠΕ. 

Η επίλυση προβλήματος σχετίζεται και με τη λήψη απόφασης (κριτήριο IVE2 για ενεργό 

συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε όλες τις φάσεις λήψης απόφασης). Μπορούμε να 

μετρήσουμε τις αλλαγές που απορρέουν από τον τρόπο που μάθαμε να επιλύουμε τα 

προβλήματα σε επίπεδο παραγωγικότητας, απόδοσης ή συμπεριφοράς (Mezirow J. κά,1990, 

Scott, W. & Gough, S., 2003). 

Η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση προωθείται σε σχετικά καλό βαθμό στα ΣΠΠΕ όπως 

αποδείχτηκε από το βαθμό ικανοποίησης των κριτηρίων ΙΙΒ1 για συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων στην κατάρτιση των στόχων του προγράμματος και των IVA1,2,3,4,5 

αντίστοιχα περί μαθητοκεντρικής φιλοσοφίας των προγραμμάτων, αξιοποίησης των 

εμπειριών των εκπαιδευομένων, αυτοκατευθυνόμενη οργάνωση και δόμηση του 

περιεχομένου και διαδικασίας, απόφαση επιλογής μεθόδων μάθησης, αυτοαξιολόγηση. Στη 

διεργασία ενίσχυσης των προσπαθειών για τη μετασχηματίζουσα μάθηση, ο Mezirow J. 

θεωρεί πως σημασία έχει αυτό που καθένας από τους συμμετέχοντες θέλει να μάθει. Αυτό 

αποτελεί το σημείο εκκίνησης για ένα διάλογο που οδηγεί στην κριτική εξέταση των 

παραδοχών που καθορίζουν τις αξιολογικές κρίσεις και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων 

και συχνά του ίδιου του εκπαιδευτή.  

Σε ότι αφορά στη Βιωματική μάθηση, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν στα κείμενά τους, πολύ 

έντονα τις παιδαγωγικές τους αντιλήψεις που σχετίζονται με την ενεργητική- βιωματική 



μάθηση. Σχετικά αποσπάσματα έχουν αναφερθεί στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων. Στην 

ανάλυση του κριτηρίου IVΣΤ1 για ανάδειξη προσωπικών εμπειριών, υπάρχουν σημεία που 

δείχνουν τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τη βιωματική μάθηση. Τα προγράμματα ΠΕ 

στα οποία συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές ως εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι, με 

πολύ συχνή εναλλαγή των ρόλων αυτών, προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες για μόρφωση σε 

πολλούς τομείς, όπως σημειώνει  ο εκπαιδευτικός Π6 «(Η περιβαλλοντική Ομάδα) προσφέρει 

σε εκπαιδευτικούς και μαθητές μεγάλη ποικιλία γνώσεων και εμπειριών, καθώς το γνωστικό 

αντικείμενο, που περιλαμβάνει είναι ευρύτερο και η αναζήτηση των πληροφοριών προσφέρουν 

σημαντικές εμπειρίες. Αλλά και ο εκπαιδευτικός Π3 έμαθε πολλά στο πρόγραμμα ΠΕ 

«Προσωπικά έμαθα πολλά πράγματα από την αναζήτηση των στοιχείων για το αμπέλι, την ελιά, 

την τοπική Ιστορία, τις ασχολίες των κατοίκων, τους φορείς του πολιτισμού της περιοχής αλλά 

και της πανίδας και της χλωρίδας της περιοχής, που βέβαια σε μεγάλο βαθμό είναι ίδια με της 

υπόλοιπης Κρήτης», όπως και ο εκπαιδευτικός Π4 «Έτσι γνωρίσαμε το παιχνίδι διαχρονικά, 

στις Αρχάνες, όπως το σείστρο που παιζόταν κατά την αρχαιότητα, τις πάνινες κούκλες και …. 

Που έπαιζαν οι παπούδες μας...….Κατασκευάσαμε παιχνίδια όπως το πατίνι….Με αυτόν τον 

τρόπο θα επικοινωνήσουμε καλύτερα, θα συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικό είναι ο πολίτης 

να σέβεται το Πολιτιστικό και Φυσικό Περιβάλλον του τόπου του. Το σχολείο να γίνει κέντρο 

πολιτισμού διαμορφώνοντας υγιείς πολίτες με υγιή περιβαλλοντική/πολιτιστική συνείδηση». 

Οι Mezirow J. και οι συνεργάτες του (1990) θεωρούν πως μπορούμε να επανεξετάσουμε το 

πρόβλημα για να σιγουρευτούμε ότι οι πράξεις μας είναι συνεπείς με τις αξίες μας, ή να 

δούμε κατά πόσο οι πράξεις μας σχετίζονται με τους στόχους μας, αν η στάση μας υπήρξε 

αντικειμενική και οι ερμηνείες των αποτελεσμάτων πειστικές. Αυτός είναι ο τρόπος που 

στοχαζόμαστε πάνω στη διεργασία με την οποία είχαμε μάθει να ερμηνεύουμε τα ζητήματα 

μέσω της λειτουργικής επίλυσης προβλημάτων. Θεωρούν πως η μεταγνώση είναι ο όρος που 

οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούν όταν αναφέρονται στη διεργασία που αφορά στα γνωστικά 

στάδια και τις λειτουργίες τους. Η λειτουργία της μεταγνώσης χρησιμεύει στο να πληροφορεί 

και να ρυθμίζει τις γνωστικές συνήθειες και στρατηγικές. Τα ΣΠΠΕ δε φαίνεται να 

καλλιεργούν στους μαθητές τον τρόπο να μαθαίνεις με την παραπάνω έννοια που αποδίδουν 

οι Mezirow J. και οι συνεργάτες του στη μεταγνώση, η οποία σχετίζεται περισσότερο με τον 

κριτικό στοχασμό. Το σχετικό κριτήριο IVΓ2 έλαβε πολύ μικρή βαθμολογία. 

Θα παρουσίαζε πάντως ενδιαφέρον η βαθύτερη διερεύνηση του βαθμού προώθησης της 

Μετασχηματίζουσας μάθησης, μέσω των ΣΠΠΕ, όπως ο J Mezirow και οι συνεργάτες του τη 

θεμελίωσαν, μιας και τα πρώτα στοιχεία της παρούσας έρευνας κρίνονται θετικά αν και σε 

περιορισμένο βέβαια βαθμό. 

 

 

 



11.3. Συγκεντρωτική προσέγγιση των ερευνητικών ερωτημάτων 

Όπως προέκυψε από την ανάλυση των δεδομένων κατά τη βαθμολόγηση των ΣΥΠ και των 

ΕΠ, η ποιότητα της ΕΕ που παρέχουν τα ΣΠΠΕ στους εκπαιδευτικούς που τα υλοποιούν είναι 

αρκετά καλή, φαίνεται δηλαδή να ικανοποιούν τις αρχές της ΕΕ σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Σύμφωνα με τα επιμέρους πορίσματα της έρευνας, τα ΣΠΠΕ είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να 

μπορούν να θεωρηθούν, κατά το κύριο μέρος τους, ΠΕΕ για τους εκπαιδευτικούς που 

συμμετέχουν. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν σε ότι αφορά τα επί μέρους πεδία 

σχεδιασμού των ΣΠΠΕ, απαντήθηκαν στην πλειονότητά τους σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Εξαίρεση αποτελεί ο τομέας της αξιολόγησης όπου εκεί, έτσι όπως ελλιπώς σχεδιάζονται τα 

ΣΠΠΕ, δεν ικανοποιούν καθόλου τις αρχές σχεδιασμού των ΠΕΕ. Η μελέτη της υπάρχουσας 

κατάστασης και η εκτίμηση σημαντικών δεδομένων για το σχεδιασμό των ΣΠΠΕ, γίνεται 

αλλά σε περιορισμένη έκταση (Ι). Το τμήμα του σχεδιασμού των ΣΠΠΕ που έχει να κάνει με 

τη διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης και των αναγκών των εκπαιδευομένων είναι 

περιορισμένο, ίσως επειδή τα προγράμματα υλοποιούνται για τους μαθητές που γνωρίζουν 

πολύ καλά οι εκπαιδευτικοί και είναι ήδη γνωστά. Ο τομέας αυτός του σχεδιασμού των 

ΣΠΠΕ χρειάζεται μελλοντικά να διευρυνθεί και να περιλαμβάνει διερεύνηση των κοινωνικο-

οικονομικο-πολιτικο-πολιτιστικών δεδομένων, την επικαιρότητα ορισμένων θεμάτων που 

σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τις πιο ειδικές ανάγκες επιμόρφωσης 

των εκπαιδευομένων. Οι συνιστώσες της υπάρχουσας κατάστασης σε ότι αφορά τις 

τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις στο επίπεδο εκπαίδευσης των επιμορφούμενων δε φαίνεται να 

αποσαφηνίζονται κατά το σχεδιασμό των ΣΠΠΕ και να λαμβάνονται υπόψη, λόγω της 

εξαιρετικά χαμηλής βαθμολογίας των κριτηρίων ΙΒ3,4. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως το 

σύνολο των ΣΥΠ-Α και ΣΥΠ-Β της Ομάδας Α μηδενίστηκε στο κριτήριο ΙΒ3 (Πίνακας 5Ι). 

Φαίνεται να προσδιορίζεται πάρα πολύ καλά σε όλα τα ΣΠΠΕ ο εκπαιδευτικός σκοπός και να 

αναλύονται οι επιμέρους στόχοι (ΙΙ). Η βαθμολογία των κριτηρίων ΙΙΑ και ΙΙΒ στα πεδία 

αυτά ήταν ιδιαίτερα υψηλή (Πίνακας 5ΙΙ).  

Ο σχεδιασμός των ΣΠΠΕ ακολουθεί σε γενικές γραμμές τους κανόνες σχεδιασμού ποιοτικών 

προγραμμάτων ΕΕ, όπως προκύπτει από τη βαθμολογία που έλαβαν οι ΕΠ και τα ΣΥΠ στην 

ανάλυση, αποσαφήνιση, τεκμηρίωση και περιγραφή του περιεχομένου των προγραμμάτων 

στο Ερευνητικό Ερώτημα ΙΙΙ.  Γενικά, πολύ υψηλή βαθμολογία (4) συγκέντρωσε το 87,5% 

των ΣΥΠ-Α σε ότι αφορά την ανάλυση του περιεχομένου του προγράμματος και ελαφρώς 

χαμηλότερη τα ΣΥΠ-Β και οι ΕΠ. Ανάλογες βαθμολογίες καταγράφηκαν και στο κριτήριο 

ΙΙΙΒ που αφορά τη δόμηση του περιεχομένου του προγράμματος (Πίνακας 5ΙΙΙ). Τα ΣΠΠΕ 

σχεδιάζουν και αναπτύσσουν πραχτικό και θεωρητικό μέρος, αν και δε γίνεται σαφής 

διαχωρισμός θεωρητικής και πραχτικής κατάρτισης κατά τη δόμηση του περιεχομένου τους, 

όπως προβλέπεται στο σχεδιασμό των ΠΕΕ.   



Στα ΣΠΠΕ επιλέγονται καινοτόμες παιδαγωγικές και διδακτικές μέθοδοι καθώς και 

πρωτότυπα εκπαιδευτικά μέσα (IV) όμοια με αυτά που συνηθίζονται στα ΠΕΕ. Η 

ενασχόληση των εκπαιδευτικών με τις καινοτομίες στη διδασκαλία και στη μάθηση, τους 

κάνει αποτελεσματικότερους και στα μαθήματα που διδάσκουν. Εξασκούνται στη χρήση και 

άλλων τεχνικών, πλην των παραδοσιακών, που είναι η εισήγηση και η συζήτηση στις 

σχολικές αίθουσες. Η εφαρμογή τεχνικών που απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών 

στη διδασκαλία των μαθημάτων του ΑΠΣ από τους εκπαιδευτικούς της ΠΕ, αποτελεί ένδειξη 

της μεταφοράς τους από τα ΣΠΠΕ (Ρούσου Σ., 2007). Σχετικά υψηλές βαθμολογίες 

συγκέντρωσαν τα ΣΥΠ-Α (62,5-75%) στην επιλογή χώρων, μεθόδων, εκτός αιθουσών 

δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται από καινοτομίες ενώ μετριότερες βαθμολογίες πήραν 

τα ΣΥΠ-Β και οι ΕΠ. Η επιλογή καινοτόμων τεχνικών και η προώθηση της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης δε φαίνεται να είναι στις προτεραιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης των 

ΣΠΠΕ λόγω της πολύ χαμηλής βαθμολογίας των ΣΥΠ-Β και των ΕΠ στα κριτήρια IVΔ5,6 

(Πίνακας 5IVΔ). 

Αν και τα προγράμματα ΠΕ έχουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης πολλών καινοτόμων 

εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών, αυτά που μελετήθηκαν δεν τις αξιοποίησαν σε τόσο 

υψηλό βαθμό όσο θα περίμενε κανείς. Ούτε στα ΣΥΠ αλλά ούτε και στις ΕΠ 

χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποικιλία καινοτόμων μεθόδων, μιας και η βαθμολογία τους 

κυμάνθηκε σε μέτρια σχετικά επίπεδα. Από το ΣΥΠ-Α των προγραμμάτων Α-1 και Α-2 από 

το εδάφιο Δ7 για τις μεθόδους υλοποίησης του προγράμματος, όπου γίνεται συνοπτική 

περιγραφή μεθόδων για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, απομονώθηκε το 

παρακάτω απόσπασμα,  εξαιρετικά χαρακτηριστικό, για τον εκπαιδευτικό ρόλο που πρέπει να 

παίξουν οι εκπαιδευτικοί, διαφορετικό από αυτό στις σχολικές αίθουσες, στα μαθήματα που 

διδάσκουν: «Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί μαθαίνουν και οι ίδιοι και έχουν ένα ρόλο 

ουσιαστικό και διακριτικό. Υποδεικνύουν πηγές για άντληση πληροφοριών, δεν δίνουν έτοιμες 

λύσεις στα παιδιά αλλά τα αφήνουν να ανακαλύψουν μόνα τους, είναι στη διάθεση των παιδιών 

συνολικά και ατομικά. Παρακολουθούν από κοντά την έρευνα και τις δραστηριότητές τους, 

υπενθυμίζουν τους ορισμένους κανόνες, βοηθούν στην καλύτερη επεξεργασία και διατύπωση, 

παρεμβαίνουν στην επίλυση των προβλημάτων συγκρούσεων κλπ, διευκολύνουν την συνεργασία 

με τους ειδικούς και τις υπηρεσίες και ενθαρρύνουν τον καθένα μαθητή και καθεμιά μαθήτρια 

στην προσπάθεια τους».  

Αν και δεν αποκαλύπτεται πάντα η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (από τους εκπαιδευόμενους 

μαθητές), είναι εξαιρετικά έντονα εμφανής η μαθητοκεντρική φιλοσοφία των προγραμμάτων. 

Η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση και η μάθηση του τρόπου να μαθαίνεις-μεταγνώση φαίνεται 

να προωθούνται ελάχιστα κατά το σχεδιασμό των ΣΠΠΕ, αφού το 75% των ΣΥΠ-Α 

βαθμολογήθηκαν με μηδέν και 1, ενώ τα ποσοστά των ΣΥΠ-Β ήταν ακόμη μεγαλύτερα στις 

δύο αυτές βαθμολογικές κλίμακες (Πίνακας 5IVA). Τα ποσοστά των προγραμμάτων στις 



μεγαλύτερες βαθμολογικές κλίμακες αυξάνονται σε μέτρια επίπεδα στις ΕΠ. Απ΄ότι φαίνεται  

δε σχεδιάστηκε αρχικά η προώθησή τους, προωθήθηκαν όμως κατά την υλοποίηση των 

προγραμμάτων.  

Στο θέμα της αξιοποίησης των εμπειριών των εκπαιδευομένων και της αυτοαξιολόγησης 

καθώς επίσης και της απόφασης επιλογής μεθόδων μάθησης από τους ίδιους τους 

εκπαιδευόμενους, χρειάζεται να εναρμονιστούν τα ΣΠΠΕ περισσότερο με τα ΠΕΕ, όσο αυτό 

βέβαια είναι εφικτό μιας και οι εκπαιδευόμενοι είναι μαθητές, άτομα μικρής ηλικίας με 

περιορισμένες εμπειρίες.  

Σε πολύ υψηλό βαθμό τα ΣΠΠΕ προσεγγίζουν διαθεματικά, διεπιστημονικά, ολιστικά το 

θέμα του προγράμματος και σε σχετικά καλό βαθμό αναπτύσσουν το κριτικό πνεύμα των 

εκπαιδευομένων, πράγμα το οποίο αποτελεί και βασικό χαρακτηριστικό των ΠΕΕ.  

Η θεματολογία των προγραμμάτων κρίθηκε εξαιρετικά καινοτόμος, η δε μεθοδολογία τους  

είχε σε αρκετές περιπτώσεις αξιόλογες καινοτομίες. Τα ΣΠΠΕ εξασφαλίζουν την ενεργό 

συμμετοχή των εκπαιδευομένων, ικανοποιώντας το βασικό χαρακτηριστικό των ΠΕΕ. 

Εξασφαλίζουν την καλλιέργεια του ομαδοσυνεργατικού πνεύματος, την ανάπτυξη του 

αισθήματος συμμετοχής και εγρήγορσης σε περιβαλλοντικά προβλήματα και σε σχετικά καλό 

βαθμό θεμελιώνουν τη διάθεση για δια βίου μάθηση. Σε σημαντικό βαθμό εμπλέκουν την 

τοπική κοινωνία, ικανοποιώντας βασική αρχή της ΠΕ και της ΕΑΑ, δε δίνουν όμως συνήθως 

παγκόσμια διάσταση των τοπικών ζητημάτων όπως θα έπρεπε να κάνουν ικανοποιώντας τις 

προαναφερθείσες αρχές. Είναι αξιοσημείωτο πως τα ΣΥΠ αλλά και οι ΕΠ δεν αναφέρουν 

συχνά τη βιώσιμη ανάπτυξη αν και αποτελεί αίτημα των ημερών μας και κατεύθυνση της 

ΕΑΑ. Τα ΣΠΠΕ φαίνεται όμως να καλλιεργούν σε καλύτερο βαθμό τον ενεργό πολίτη και 

την ικανότητα ανάληψης δράσης. Μεγάλη ποικιλία στοιχείων σε όλο το φάσμα των 

προγραμμάτων δείχνουν το ρόλο που μπορεί να αναλάβει η κοινωνία στη σχολική ΠΕ. Οι 

τοπικές κοινωνίες και οι δημοτικές τους αρχές, το ευρύτερο κοινό, που είναι ήδη 

ευαισθητοποιημένο και μπορεί να ευαισθητοποιηθεί ακόμη περισσότερο σε θέματα ΠΕ, οι 

γονείς, οι τοπικοί παράγοντες, οι ειδικοί επιστήμονες μπορούν να συμβάλλουν στην 

αποτελεσματικότερη υλοποίηση των σχολικών προγραμμάτων ΠΕ.  

Σε όλα τα ΣΠΠΕ προσδιορίζονται σε γενικές γραμμές οι προϋποθέσεις υλοποίησής τους (V). 

Δεν καταγράφονται, βέβαια, αναλυτικά στα ΣΥΠ-Β τα στοιχεία από αυτόν το προσδιορισμό 

όπως συμβαίνει στα ΣΥΠ-Α, είναι όμως εμφανές στις ΕΠ ότι έχει γίνει στη φάση σχεδιασμού 

των προγραμμάτων. Σε όλα τα προγράμματα καταρτίζεται προϋπολογισμός και μόνο στα 

σχέδια των προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

καταγράφονται οι απαιτούμενοι χώροι, εξοπλισμός και η επιστημονική υποστήριξη. Η 

χρονική διάρκεια όλων των προγραμμάτων ΠΕ στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης είναι από 5 έως 8 μήνες, διαρκούν δηλαδή όσο και μια σχολική χρονιά, για 



λίγες όμως ώρες την εβδομάδα. Δεν μπορεί βέβαια να γίνει σύγκριση σε αυτό το σημείο με τα 

ΠΕΕ, μιας και η χρονική διάρκειά τους ποικίλει κατά πρόγραμμα.  

Ο σχεδιασμός της αξιολόγησης είναι εξαιρετικά παραμελημένος στα ΣΠΠΕ που κατατίθενται 

για έγκριση υλοποίησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αυτό αποδίδεται στο ότι το ΣΥΠ-Β 

δεν τον απαιτεί κατά τη συμπλήρωση και υποβολή του. Αντίθετα, τα ΣΥΠ-Α που εγκρίθηκαν 

για χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναφέρουν και αναλύουν το είδος, τα μέσα 

και τον τρόπο αξιοποίησης της αξιολόγησης του προγράμματος. Στα ΠΕΕ, η αξιολόγηση 

αποτελεί οργανικό κομμάτι του προγράμματος και της αποδίδεται βαρύνουσα σημασία. 

Γενικά βέβαια, η αξιολόγηση στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι περιορισμένη στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και σ’ αυτό το γενικό κλίμα εμπίπτουν και τα σχολικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως είναι τα ΣΠΠΕ. Σύμφωνα με τις επισημάνσεις και άλλων 

ερευνητών που αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 8, απαιτείται εξειδίκευση των εκπαιδευτικών 

στη διαδικασία της αξιολόγησης και ειδικότερα στην κατάρτιση των στόχων της, στην 

επιλογή του τύπου και της μεθόδου που ενδείκνυται κατά περίπτωση να ακολουθηθεί. 

Τα ΣΠΠΕ δεν προβλέπουν τρόπο διαπίστωσης των αποτελεσμάτων τους (ερευνητικό 

ερώτημα VI) σε ότι αφορά τους ίδιους τους μαθητές αλλά και γενικότερα στο σχολείο. 

Άλλωστε, αυτό θα ήταν συνακόλουθο με την καταγραφή των προσδοκιών των μαθητών 

(ομάδας στόχου), αν είχε γίνει στην αρχή κατά το σχεδιασμό του προγράμματος, όπως 

συμβαίνει ή απαιτείται να γίνεται στα ΠΕΕ. Προσδιορίζονται όμως σε ικανοποιητικό βαθμό 

οι τελικοί αποδέκτες των αποτελεσμάτων του προγράμματος (π.χ. τοπικοί φορείς που 

σχετίζονται με το θέμα), προσκαλούνται στις ημερίδες παρουσίασης των προγραμμάτων 

όπου παράγεται και διανέμεται ειδικό υλικό. Έτσι η, με τον τρόπο αυτό, ανατροφοδότηση 

που επιλέγουν τα ΣΠΠΕ, αναπτύσσει μηχανισμό διάδοσης των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος, ο οποίος είναι σημαντικό συστατικό του σχεδιασμού των ΠΕΕ και βασική 

απαίτηση των προγραμμάτων ΠΕ και ΕΑΑ. 

Από μια συνολική θεώρηση των κριτηρίων, τα ΣΠΠΕ που υλοποιήθηκαν στο νομό 

Ηρακλείου τη σχολική χρονιά 2005-2006 φαίνεται να προωθούν σε σχετικά καλό βαθμό την 

ΠΕ μαθητών και εκπαιδευτικών. Φαίνεται να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με τρόπο που 

να ικανοποιούνται σε γενικές γραμμές οι αρχές σχεδιασμού των ΠΕΕ. Έτσι, έμμεσα 

εκπαιδεύουν σε περιβαλλοντικά και παιδαγωγικά θέματα και τους εκπαιδευτικούς που 

συμμετέχουν, αναπτύσσοντάς τους προσωπικά και επαγγελματικά. Η υλοποίηση 

προγραμμάτων καινοτόμων δράσεων από τους εκπαιδευτικούς είναι δυνατόν να τους 

προσφέρει καινούριες γνώσεις σχετικές με το θέμα που έχει κάθε φορά το πρόγραμμα, 

γνώσεις σχετικές με εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας και διδακτικές προσεγγίσεις, 

απόκτηση δεξιοτήτων συνεργασίας με μαθητές, συναδέλφους, γονείς, κοινωνικούς φορείς 

κ.λ.π., απόκτηση δεξιοτήτων οργάνωσης προγραμματισμού και σχεδιασμού, διαμόρφωσης 

αναλυτικού προγράμματος, ανάληψης πρωτοβουλιών, υιοθέτηση διαφορετικού μοντέλου 



δασκάλου και τέλος διαμόρφωση στάσεων και πεποιθήσεων (Ρούσου Σ., 2007). Η βελτίωση 

στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αφορά στο παρεχόμενο διδακτικό και 

παιδαγωγικό τους έργο, όχι μόνο στην ΠΕ αλλά και στα μαθήματα που διδάσκουν. Έχει 

καταγραφεί πολύ σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο βαθμό διαμόρφωσης ΑΠΣ και στις 

δεξιότητες που αποκτά ο εκπαιδευτικός μέσω των προγραμμάτων ΠΕ (Ρούσου Σ., 2007; 

Κοσμίδης Π. κά, 2005).  

 

11.4. Σύγκριση των Σχεδίων Υποβολής Πρότασης ΣΥΠ-Α και ΣΥΠ-Β 

Όπως προκύπτει από τη σύγκριση των δύο τύπων ΣΥΠ που χρησιμοποιήθηκαν, αυτό του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΣΥΠ-Α) και αυτό του ΥΠΕΠΘ (ΣΥΠ-Β), το τελευταίο δεν είναι 

κατάλληλο για αναλυτικό και εμπεριστατωμένο σχεδιασμό ΣΠΠΕ. Το Εργαλείο Ανάλυσης 

Περιεχομένου που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα εναρμονίστηκε περισσότερο με 

το ΣΥΠ-Α που προτάθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σε όλες τις περιπτώσεις παρείχε τη 

δυνατότητα αναλυτικότερης ανάπτυξης πολλών πεδίων του προγράμματος, όπως αναλυτικά 

περιγράφηκε στα κεφάλαια των αποτελεσμάτων.  

Ο έλεγχος της σχέσης των ΣΥΠΑ και ΣΥΠΒ σε ερωτήματα και κριτήρια έγινε με το μη 

παραμετρικό τεστ Wilcoxon W. & Mann-Whitney U. Ο έλεγχος στα ερευνητικά 

υποερωτήματα έγινε με βάση όλες τις βαθμολογίες όλων των κριτηρίων ικανοποίησης του 

κάθε υποερωτήματος. Η στατιστική επεξεργασία έγινε στα 8 ΣΥΠΑ και στα 14 ΣΥΠΒ. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου εικονίζονται στον Πίνακα 6 του Παραρτήματος. 

Όπου το p-value < 0,05, τα ΣΥΠΑ και ΣΥΠΒ έχουν στατιστικώς σημαντική διαφορά. Στο 

Ερευνητικό Ερώτημα Ι, υποερώτημα ΙΒ που αναφέρεται στην Ανάλυση των Συνιστωσών της 

Υπάρχουσας κατάστασης κατά το σχεδιασμό ενός ΣΠΠΕ, βρέθηκε στατιστικώς πολύ 

σημαντική διαφορά στους δύο τύπους ΣΥΠ (p-value=0), με το ΣΥΠΑ να λαμβάνει κατά πολύ 

υψηλότερες βαθμολογίες.  

Στο υποερώτημα ΙΙΙΑ που αφορά στην επιλογή του περιεχομένου του προγράμματος και  

ΙΙΙΒ για τη δόμηση του περιεχομένου του προγράμματος, τα ΣΥΠΑ υπερτερούν σε 

βαθμολογία των ΣΥΠΒ με αντίστοιχες τιμές στα p-value=0,042 και p-value=0,006. 

Στο υποερώτημα IVΔ σχετικά με την επιλογή παιδαγωγικών μεθόδων, και εκπαιδευτικών 

μέσων δεν υπήρξε στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στους δύο τύπους ΣΥΠ σε ότι 

αφορά την ύπαρξη καινοτομικών στοιχείων σε διάφορα επίπεδα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας που προωθεί το πρόγραμμα. Υπήρξε όμως αξιόλογη διαφορά βαθμολογίας στα 

κριτήρια IV1 και IVΔ2 του ερωτήματος αυτού (p-value=0,006 και 0,000 αντίστοιχα) με 

υπεροχή και πάλι των ΣΥΠΑ. Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται στην αξιοποίηση ποικιλίας 

χώρων, μεθόδων και δραστηριοτήτων και στην επιλογή του θέματος του προγράμματος. Στο 

υποερώτημα IVΕ, η τιμή p-value=0,042 υποδεικνύει στατιστικώς σημαντική υπεροχή στα 



ΣΥΠΑ έναντι των ΣΥΠΒ στην εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής των εκπαιδευομένων 

στις φάσεις υλοποίησης του προγράμματος. 

Υπεροχή στα ΣΥΠ-Α έναντι των ΣΥΠ-Β παρατηρήθηκε και για το υποερώτημα VΔ (p-

value=0,020) που αναφέρεται στην εξασφάλιση της αναγκαίας επιστημονικής και διοικητικής 

υποστήριξης για την υλοποίηση των ΣΠΠΕ κατά τη φάση του σχεδιασμού του. 

Στα ΣΥΠΑ φαίνεται να υπάρχει αξιόλογη πρόβλεψη ανατροφοδότησης του προγράμματος 

πράγμα που δε συμβαίνει στα ΣΥΠΒ (p-value=0,001) όπως επίσης και στην αποσαφήνιση 

των τελικών αποδεκτών του προγράμματος (p-value=0,042).  

Στα υπόλοιπα υποερωτήματα δεν υπήρξε στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στους 

δύο τύπους ΣΥΠ.  

Ο Πίνακας 7 δίνει πληροφορίες για τα κριτήρια τα οποία ικανοποιήθηκαν πολύ περισσότερο 

στα ΣΥΠΑ από ότι στα ΣΥΠΒ, κατά ερευνητικό ερώτημα, σύμφωνα με τα στοιχεία που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Αναγράφονται οι τιμές των p-value του συγκριτικού τεστ Wilcoxon 

W. & Mann-Whitney U των κριτηρίων εκείνων που έδωσαν την υπεροχή στα ΣΥΠΑ έναντι 

των ΣΥΠΒ. Από τα 19 ερευνητικά ερωτήματα στα οποία έγινε σύγκριση των βαθμολογιών 

που έλαβαν τα ΣΥΠΑ και τα ΣΥΠΒ, στα 7 (ποσοστό 36,8%) υπήρξαν στατιστικώς 

σημαντικές διαφορές, με υπεροχή πάντα των ΣΥΠΑ. Τα 7 αυτά ερωτήματα απαντήθηκαν 

πληρέστερα στα ΣΥΠΑ έναντι των ΣΥΠΒ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Συγκεντρωτικός Πίνακας Ερωτημάτων 

και των αντίστοιχων Κριτηρίων τους τα οποία 

παρουσίασαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές 

Ερώτημα p-value Κριτήριο p-value 

IB 

 

 

0,000 IB1 0,005 

  IB2 0,042 

  IB3 0,005 

ΙΙΙΑ 0,042 ΙΙΙΑ1 0,050 

ΙΙΙΒ 

 

 

0,006 ΙΙΙΒ1 0,006 

  IIIB3 0,010 

  ΙΙΙΒ4 0,005 

IVΕ 0,042 IVΕ3 0,016 

VΔ 

 

0,020 VΔ1 0,050 

  VΔ2 0,008 

VIIA 

 

0,001 VIIA1 0,001 

  VIIA2 0,002 

VIIΓ 0,042     



Η υπεροχή στη βαθμολογία των ΣΥΠ-Α έναντι των ΣΥΠ-Β μπορεί να εξηγηθεί με το 

ιδιαιτέρως αναλυτικό και απαιτητικό έντυπο συμπλήρωσης του ΣΥΠ-Α που απαιτούσε από 

τα ΣΠΠΕ το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για έγκριση χρηματοδότησης. Το αντίστοιχο έντυπο που 

απαιτεί η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι πολύ απλούστερο και δεν παρέχει 

τη δυνατότητα ανάλυσης του περιεχομένου του προγράμματος, των προσδοκιών της ομάδας 

στόχου, της αξιολόγησης και των τρόπων επανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Χρειάζεται να βελτιωθεί και να εμπλουτιστεί περαιτέρω. Τα ΣΠΠΕ της Ομάδας Α που ήταν 

καλύτερα σχεδιασμένα, αναδεικνύουν την ανάγκη επιμόρφωσης και καθοδήγησης στο 

σχεδιασμό των ΣΠΠΕ εξ αρχής ώστε αυτά να επιμορφώνουν αποτελεσματικότερα τους 

μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς που τα συντονίζουν. Ο σωστός σχεδιασμός των ΣΠΠΕ 

που θα ικανοποιεί τις αρχές της ΠΕ και της ΕΑΑ, της σχολικής εκπαίδευσης και της ΕΕ, 

μπορεί να προσφέρει σημαντικά στην επαγγελματική βελτίωση των εκπαιδευτικών που 

αναλαμβάνουν την υλοποίησή τους (Ρούσου Σ., 2007; Scott W., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Αποδέκτες των συμπερασμάτων αυτής της έρευνας θεωρούνται οι εκπαιδευτικοί, η 

προϊστάμενη αρχή τους, οι μαθητές, οι γονείς, οι δημοτικές αρχές που εμπλέκονται σε 

προγράμματα ΠΕ, και γενικότερα η εκπαιδευτική κοινότητα αφού η αποκτηθείσα γνώση 

μπορεί να φανεί χρήσιμη στο σχεδιασμό και υλοποίηση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού 

έργου. 

Η παρούσα έρευνα διαπίστωσε ότι τα ΣΠΠΕ συμβάλλουν σε ικανοποιητικό βαθμό στην 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που τα υλοποιούν, συνιστούν δηλαδή ΠΕΕ για 

εκπαιδευτικούς. Η υλοποίηση των ΣΠΠΕ προσφέρει στους εκπαιδευτικούς γνώσεις σχετικές 

με τα θέματα των προγραμμάτων, με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, καλλιέργεια 

δεξιοτήτων συνεργασίας με μαθητές, συναδέλφους, γονείς, κοινωνικούς φορείς κ.λ.π., 

οργάνωσης προγραμματισμού και σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαμόρφωση 

στάσεων, αξιών και συμπεριφορών. Γενικά, τους αναπτύσσει προσωπικά και επαγγελματικά. 

Αξίζει λοιπόν να γενικευθεί η υλοποίησή τους στα σχολεία ώστε να συμμετέχουν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί. Επιπλέον, η διεξαγωγή μιας σειράς παρόμοιων ερευνών, και στις υπόλοιπες 

περιοχές της Ελλάδας, ενταγμένων μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο, θα επιτρέψει τη συνολική και 

συστηματική εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών 

στην ΠΕ στη χώρα μας. 

Όπως έχει επισημανθεί και από άλλους ερευνητές, η αξιολόγηση των ΣΠΠΕ στην Ελλάδα 

είναι ελλιπής. Έτσι, η αδυναμία στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα 

της ΠΕ στην Ελλάδα οφείλεται στη γενικότερη αδυναμία για αξιολόγηση που παρατηρείται 

στα προγράμματα ΠΕ. Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την αναγκαιότητα, τις επιδιώξεις, 

το βαθμό χρήσης και πως αυτά μπορούν να επιτευχθούν μέσα στη σχολική μονάδα. Η 

απαιτούμενη προώθηση της αξιολόγησης στα εκπαιδευτικά προγράμματα συνδέεται με την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής της.  

Τα κριτήρια συνάφειας των ΣΠΠΕ με τα ΠΕΕ που καταρτίστηκαν για τις ανάγκες της 

παρούσας έρευνας, μπορούν να φανούν χρήσιμα σε πολλούς μελλοντικούς ερευνητές στην 

αξιολόγηση προγραμμάτων ΠΕ για ενήλικες και στη λήψη αποφάσεων που στοχεύουν στη 

βελτίωση της ΠΕ ενηλίκων. Μπορούν να λειτουργήσουν ως δείκτες ποιότητας για τη 

διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των ΣΠΠΕ στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σ’ 

αυτά. 

Η ανάλυση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών σε θέματα ΠΕ θα οδηγήσει στον 

επιτυχή σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων και στην αναμόρφωση των 

πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών για αποτελεσματικότερη ΠΕ σε προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό επίπεδο. 



Η εμβάθυνση της έρευνας θα προσθέσει νέα στοιχεία, θα βοηθήσει στην εξεύρεση τρόπων 

επικοινωνίας και συνεργασίας των πολιτών με τα σχολεία με σκοπό την ορθολογικότερη, 

αειφορική διαχείριση του τόπου τους, του πλανήτη μας γενικότερα.   

Το Π.Ι. είναι σε θέση να παίξει το ρόλο του συντονιστικού οργάνου και να αναπτύξει ένα 

επικοινωνιακό δίκτυο μεταξύ των φορέων που διαπραγματεύονται θέματα της ΠΕ. Όπως 

σημειώνει και η Σπυροπούλου Δ. (2000) από το ΠΙ, χρειάζεται διάλογος στα σχολεία για την 

εφαρμογή της ΠΕ με αφορμή τα νέα Προγράμματα Σπουδών του Γυμνασίου, για την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις και 

θεωρίες μάθησης, για την αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτικού στο σχολείο και στην ΠΕ, για 

την ανάγκη βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου, την αξιολόγηση προγραμμάτων και τη 

διάχυση των αποτελεσμάτων τους, την εξασφάλιση διαύλων επικοινωνίας, την εύρεση 

κινήτρων, τη διαμόρφωση βιώσιμων δομών για την περαιτέρω πορεία της ΠΕ. Η επιτυχία της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο μέλλον έγκειται στον ακριβή καθορισμό του ρόλου της 

στην απόκτηση της Γενικής Παιδείας των μαθητών αλλά και στην  καταλληλότερη 

προετοιμασία των εκπαιδευτικών που θα την παρέχουν. 
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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 

http://kapodistriako.uoa.gr/stories/032_re_01/index.php?m=2#link01
http://www.auth.gr/virtualschool/1.2/theoryresearch/congressSolomon
http://www.ekke.gr/estia/Cooper/Vena/Vena.htm


Κύκλο Σπουδών του Παιδαγωγικού Τομέα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

www.Aegean/sppe.gr , Ιστοσελίδα Παν/μιου Αιγαίου, Οδηγός Διαχείρισης έργου «Σχολικά 

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης-ΣΠΠΕ», 2002-2006, Ανασύρθηκε 20-12-2004  

Aegean/sppe,Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Κορινθία 23-25 Σεπτεμβρίου 2005  

Aegean/sppe,Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Κορινθία 8-10 Δεκεμβρίου 2006  

www.pi-schools.gr Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ) 

www.ypepth.gr Ιστοσελίδα Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) 

http://www.ypepth.gr/el_ec_pagesst1045.htm , Ιστοσελίδα Γραφείου Επιμόρφωσης (ΔΣΔΕ) 

του ΥΠΕΠΘ,  Στοιχεία σχετικά με την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στην περίοδο 1999-

2004, διαθέσιμο στις 1-8-2005 

http://www.ekke.gr/estia/Unesco/results.htm 14-6-2007 

http://www.wwf.gr/index.php?option=content&task=view&id=510 14-7-2007. 

http://europa.eu/scadplus/leg/el/s19000.htm 14-7-2007 

http://www.medies.net/staticpages/-GR.pdf, 14-6-2007 

http://www.medies.net/staticpages/-GR.pdf,14-6-2007  

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΕΠΘ 

ΥΑ Γ2/4867/28-8-1992,(ΦΕΚ 629 τ. Β/23-10-1992) περί τρόπου υλοποίησης των Σχολικών 

Δραστηριοτήτων. 

Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ Γ2/4721/7-9-1998, με θέμα Διαδικασίες αξιολόγησης εκπαιδευτικού 

έργου, Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

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, 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Θεμάτων 

Σπουδών, Επιμόρφωσης & Καινοτομιών, Δ/νση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, Αθήνα 

Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ 117302/Γ7/19-10-2007, με θέμα:  Σχεδιασμός και υλοποίηση 

προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Αθήνα  

Υ.Α. Φ.353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002 Περί ανάπτυξης ενδοσχολικής επιμόρφωσης 

Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ 106553/Γ7/13.10.2006 περί Σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων 

σχολικών δραστηριοτήτων 

 

http://www.aegean/sppe.gr
http://www.pi-schools.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.ypepth.gr/el_ec_pagesst1045.htm
http://www.ekke.gr/estia/Unesco/results.htm
http://www.wwf.gr/index.php?option=content&task=view&id=510
http://europa.eu/scadplus/leg/el/s19000.htm
http://www.medies.net/staticpages/-GR.pdf,%2014-6-2007
http://www.medies.net/staticpages/-GR.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΣΥΠ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΟΥΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  

Κατάρτιση/Επιμόρφωση στην Π.Ε., στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες ή Επιστήμες Αγωγής 

Παρακολούθηση σεμιναρίων στην Π.Ε. από ΑΕΙ 

Εισηγήσεις σε συνέδρια / ημερίδες /σεμινάρια Π.Ε. 

Παρακολούθηση σεμιναρίων στην Π.Ε. από Κ.Π.Ε. / Π.Ε.Κ. / Υπ. Π.Ε. 

Συμμετοχή σε σχολικά προγράμματα Π.Ε. 

Υπηρεσιακή Κατάσταση, έτη υπηρεσίας 

Ειδικότητα 

Διδακτορικό στην Π.Ε., Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Επιστήμες Αγωγής 

Μεταπτυχιακό στην Π.Ε., Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Επιστήμες Αγωγής 

Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 

 

Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Δ1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Δ011. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Δ2. Συνοπτική περιγραφή ΘΕΜΑΤΟΣ προγράμματος 

Δ3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Δ31. ΑΛΛΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Δ4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Δ5. ΤΟΠΙΚΗ – ΕΘΝΙΚΗ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Δ6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ): Στοιχεία, 

αντικείμενο συνεργασίας 

Δ7. ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

(ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ) 

Δ8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ‘Η ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 



(ΕΔΩ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΕ Κ.Π.Ε.) 

Δ81. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ  

Δ82. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Δ9. ΔΡΑΣΕΙΣ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

(ΕΔΩ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΕ Κ.Π.Ε.) 

Δ91. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (ξεκινήστε την περιγραφή αναφέροντας το χώρο και το 

χρόνο υλοποίησης) 

Δ92. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ) 

Δ10. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Είδος, Τρόπος αξιοποίησης/Δημιουργίας 

Δ11. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ Κ.Π.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΟΝΟΜΑ Κ.Π.Ε., 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, 

χρονική περίοδος 

Δ12. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΠΘ: ΟΝΟΜΑ, ΕΜΒΕΛΕΙΑ  (τοπική – περιφερειακή – 

εθνική – διεθνής), ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΘΕΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Δ13. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΠΘ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ14. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΕΙΔΟΣ (Αρχική Αξιολόγηση (Διερεύνηση), 

Διαμορφωτική Αξιολόγηση, Τελική αξιολόγηση/ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΜΕΣΑ/ ΤΡΟΠΟΣ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δ15. ΤΡΟΠΟΙ (ΜΕΘΟΔΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΜΕΣΑ) ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Δ16. ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: χρόνος, χώρος, Συμμετοχές, 

Μέσα που θα αξιοποιηθούν, Παράλληλες δραστηριότητες, Τρόποι επιβράβευσης 

Δ17. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Δ18. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/Μήνα 



 

ΣΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Το τελικό ποσό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2.250 € και για 

τη Θράκη και τις νησιωτικές περιοχές τα 2.600 €. 

ΣΤ1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  

ΣΤ2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΜΙΣΘΩΤΩΝ)  

ΣΤ3. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ  

ΣΤ4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  

Σ ΣΤ6. ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ  

Τ5. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  

ΣΤ7. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

ΣΤ8. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ – ΕΝΤΥΠΑ – ΒΙΒΛΙΑ – ΕΚΠ. ΥΛΙΚΟ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ  

ΣΤ9. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  

 

Ζ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Περιβαλλοντικές δράσεις, Δράσεις ζωής-  

Εκπαίδευση 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) 

 



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προέλευση του Αρχειακού Υλικού (ΣΥΠ-Α, ΣΥΠ-Β, ΕΠ) των ΣΠΠΕ Γυμνασίων 

του νομού Ηρακλείου που εγκρίθηκαν για υλοποίηση από τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης και 

χρηματοδοτήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατά την σχολική χρονιά 2005-2006  

(ΟΜΑΔΑ Α) 

α

/

α 

Σχολεία/Γυμνάσια 

που υλοποίησαν τα 

ΣΠΠΕ 

Τίτλος Προγράμματος ΠΕ 

1  Γυμνάσιο Αγ 

Μύρωνα 

Σύνδεση του Φυσικού Περιβάλλοντος με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

2 Γυμνάσιο Αγ 

Μύρωνα 

Σύνδεση του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

3 Γυμνάσιο Αρχανών Το «Παιχνίδι» διαχρονικά, στο Φυσικό Περιβάλλον των Αρχανών 

4 Γυμνάσιο Μελεσών Το Εργαστήρι του Διόνυσου 

 

5 Γυμνάσιο Μελεσών Η Αυλή του Σχολείου μας 

 

6 4ο Γυμνάσιο 

Ηρακλείου 

Περιβάλλον και Υγεία-Νέοι και Υπαίθριες Δραστηριότητες 

7 9ο Γυμνάσιο 

Ηρακλείου 

Κομμάτια Ζωής στους Λαβυρίνθους του παλιού Ηρακλείου: Χθες-

Σήμερα-Αύριο 

8 11ο Γυμνάσιο 

Ηρακλείου 

Ηράκλειο, μια Φανταστική Ποδηλατούπολη για ντόπιους και 

επισκέπτες. Όψη: Περιβαλλοντική, Οικονομική, Τουριστική, 

Πολιτισμική, Χωροταξική, Κοινωνική 

 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Προέλευση του Αρχειακού Υλικού (ΣΥΠ-Α, ΣΥΠ-Β, ΕΠ) των ΣΠΠΕ Γυμνασίων 

του νομού Ηρακλείου που εγκρίθηκαν για υλοποίηση από τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης 

κατά την σχολική χρονιά 2005-2006      (ΟΜΑΔΑ Β) 

 

α/α Σχολεία/Γυμνάσια-

Προγράμματα ΠΕ 

Τίτλος Προγράμματος 

1 2ο Γυμνάσιο 

Ηρακλείου 

Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος (Βιοποικιλότητα: 

απειλούμενα είδη-προστατευόμενες περιοχές) 

2 2ο Γυμνάσιο 

Ηρακλείου  

Οικολογικά Σχολεία-Σχολική Αυλή 

3 2ο Γυμνάσιο 

Ηρακλείου 

Βιολογική Γεωργία 

 

4 2ο Γυμνάσιο 

Ηράκλειο 

Νέες Τεχνολογίες-Άνθρωπος-Περιβάλλον 

5 3ο Γυμνάσιο 

Ηρακλείου 

Το Λιμάνι του Ηρακλείου (διάρκεια 3 έτη) 

6 12ο Γυμνάσιο 

Ηρακλείου 

Γνωρίζω και Προστατεύω Απειλούμενα Είδη της Πανίδας του 

Τόπου μου 

7 13ο Γυμνάσιο 

Ηρακλείου 

Άνθρωπος και Νερό 

 

8 13ο Γυμνάσιο 

Ηρακλείου 

Μην Εγκαταλείπεις τους φίλους σου τα ζώα 

9 Γυμνάσιο Γαζίου Από την Κοινότητα στο Δήμο 

 

10 Γυμνάσιο Γέργερης Διατροφικές Συνήθειες και Περιβάλλον 

11 Γυμνάσιο Γουβών Η Αυλή του Σχολείου μας 

 

12 Γυμνάσιο Μαλίων Η Μεσόγειος Θάλασσα και τα Απειλούμενα Είδη σ’ αυτήν 

13 Πειραματικό 

Γυμνάσιο Ηρ  

Βιοκλίμα: Ποιότητα Ζωής 

 

14 Γυμνάσιο Πόμπιας Βροχοπτώσεις και τα νερά στην περιοχή της Μεσσαράς. Η χρήση 

τους και η ρύπανσή του 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Συγκεντρωτικός Πίνακας Κριτηρίων του Εργαλείου Ανάλυσης 

Περιεχομένου κατά Ερευνητικό Ερώτημα 

Αριθμός 

Ερευνητικού 

Ερωτήματος 

Ερευνητικό Ερώτημα Αριθμός 

Κριτηρίων 

Ι Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης και εκτίμησης 

σημαντικών δεδομένων. 
15 

ΙΙ Καθορισμός του Εκπαιδευτικού Σκοπού και των 

επιμέρους Στόχων των ΣΠΠΕ 

 

7 

ΙΙΙ Προγραμματισμός των εργασιών του κάθε ΣΠΠΕ 8 

IV Επιλογή κατάλληλων Παιδαγωγικών, Διδακτικών 

Μεθόδων, Τεχνικών Αξιολόγησης και 

Εκπαιδευτικών Μέσων 

40 

V Προσδιορισμός των προϋποθέσεων για την 

υλοποίηση του προγράμματος 
15 

VI Πρόβλεψη μηχανισμών διάδοσης των 

αποτελεσμάτων του προγράμματος και 

ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

8 



ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Είδος Ανάλυσης που έγινε στα Κριτήρια του Εργαλείου Ανάλυσης 

Περιεχομένου  

Αριθμός 

Ερευνητι

κού 

Ερωτήμα

τος 

 

 

 

Ερευνητικό Ερώτημα 

 

Αριθμός Κριτηρίων ανά 

Ερευνητικό Ερώτημα στα οποία 

Έγινε 

Ανάλυση 

Έγινε 

Συνολική 

Εκτίμηση 

Δεν 

Υπήρξαν 

Αναφορές 

I Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης και 

εκτίμησης σημαντικών δεδομένων. 
4 1 10 

II Καθορισμός του Εκπαιδευτικού Σκοπού και 

των επιμέρους Στόχων των ΣΠΠΕ 

 

7 0 0 

III Προγραμματισμός των εργασιών του κάθε 

ΣΠΠΕ 
8 0 0 

IV Επιλογή κατάλληλων Παιδαγωγικών, 

Διδακτικών Μεθόδων, Τεχνικών 

Αξιολόγησης και Εκπαιδευτικών Μέσων 

26 0 14 

V Προσδιορισμός των προϋποθέσεων για την 

υλοποίηση του προγράμματος 
3 6 6 

VI Πρόβλεψη μηχανισμών διάδοσης των 

αποτελεσμάτων του προγράμματος και 

ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας 

3 0 5 



ΠΙΝΑΚΑΣ 5Ι. Ερευνητικό Ερώτημα Ι: Μελέτη της Υπάρχουσας Κατάστασης και Εκτίμηση Σημαντικών Δεδομένων για το Σχεδιασμό ενός Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος - Πίνακας Βαθμολογίας  σχολικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΠΕ) στα 4 κριτήρια του ερευνητικού υποερωτήματος Β που 

αναφέρεται στην ανάλυση ή μη των συνιστωσών της υπάρχουσας κατάστασης. Παρουσιάζονται % Σχετ. Συχνότητες και Συχνότητες (παρενθέσεις) προγραμμάτων στη 

βαθμολογική κλίμακα 0-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι 

Υποερωτή

ματα και 

Κριτήρια / 

Είδος 

εγγράφου

Βαθμολογι

κή 

κλίμακα 

 

 

ΣΥΠ-Α 

(Ν=8) 

 

 

 

ΣΥΠ-Β 

Ομάδα Α (Ν=8)/Ομάδα Β (Ν=14) 

 

 

ΕΠ 

(Ν=22) 

Β 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

1 0,0 

0 

12,5 

1 

37,5 

3 

0,0 

0 

50,0 

4 

75,0 

6 

57,1 

8 

0,0 

0 

31,4 

3 

12,5 

1 

7,1 

1 

0,0 

0 

0,0 

0 

12,5 

1 

14,3 

2 

68,2 

15 

0,0 

0 

0,0 

0 

4,5 

1 

27,3 

6 

2 0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

25,0 

2 

75,0 

6 

0,0 

0 

0,0 

0 

12,5 

1 

21,4 

3 

50,0 

4 

35,7 

5 

0,0 

0 

7,1 

1 

37,5 

3 

35,7 

5 

54,5 

12 

0,0 

0 

0,0 

0 

4,5 

1 

40,9 

9 

3 0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

100,0 

8 

100,0 

8 

42,9 

6 

0,0 

0 

21,4 

3 

0,0 

0 

7,1 

1 

 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

28,6 

4 

72,7 

16 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

27,3 

6 

4 25,0 

2 

12,5 

1 

0,0 

0 

0,0 

0 

62,5 

5 

100,0 

8 

64,3 

9 

0,0 

0 

21,4 

3 

0,0 

0 

7,1 

1 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

7,1 

1 

100,0 

22 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 



ΠΙΝΑΚΑΣ 5ΙΙ. Ερευνητικό Ερώτημα ΙΙ: Προσδιορισμός Εκπαιδευτικού Σκοπού/Στόχων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος-Πίνακας 

Αποτελεσμάτων- Πίνακας Βαθμολογίας  σχολικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΠΕ) στο 1 κριτήριο του ερευνητικού 

υποερωτήματος Α που αναφέρεται στο αν προσδιορίζεται ο σκοπός του ΣΠΠΕ και στα 6 κριτήρια του ερευνητικού υποερωτήματος Β που αναφέρονται 

στην ανάλυση ή μη των των επιμέρους στόχων του ΣΠΠΕ. Παρουσιάζονται % Σχετ. Συχνότητες και Συχνότητες (παρενθέσεις) προγραμμάτων στη 

βαθμολογική κλίμακα 0-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ 

Υποερώτημα 

Κριτήριο/ 

Είδος 

Εγγράφου, 

Βαθμολογική 

κλίμακα 

ΣΥΠ-Α 

Ν=8 

ΣΥΠ-Β 

Ομάδα Α (Ν=8) / Ομάδα Β (Ν=14) 

ΕΠ 

Ν=22 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Α 1 0,0 

0 

0,0 

0 

12,5 

1 

12,5 

1 

75,0 

6 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

21,4 

3 

12,5 

1 

7,1 

1 

87,5 

7 

71,4 

10 

27,3 

6 

0,0 

0 

4,5 

1 

13,6 

3 

54,5 

12 

 

 

 

 

Β 

1 12,5 

1 

25,0 

2 

12,5 

1 

0,0 

0 

50,0 

4 

0,0 

0 

7,1 

1 

75,0 

6 

78,6 

11 

0,0 

0 

0,0 

0 

12,5 

1 

14,3 

2 

12,5 

1 

0,0 

0 

40,9 

9 

9,1 

2 

9,1 

2 

9,1 

2 

31,8 

7 

2 12,5 

1 

12,5 

1 

0,0 

0 

25,0 

2 

50,0 

4 

0,0 

0 

7,1 

1 

37,5 

3 

21,4 

3 

37,5 

3 

7,1 

1 

37,5 

3 

7,1 

1 

12,5 

1 

42,9 

6 

18,2 

4 

9,1 

2 

18,2 

4 

13,6 

3 

40,9 

9 

3 0,0 

0 

0,0 

0 

12,5 

1 

12,5 

1 

75,0 

6 

0,0 

0 

0,0 

0 

25,0 

2 

0,0 

0 

12,5 

1 

42,9 

6 

12,5 

1 

14,2 

2 

50,0 

4 

42,9 

6 

9,1 

2 

0,0 

0 

22,7 

5 

27,3 

6 

40,9 

9 

4 0,0 

0 

37,5 

3 

0,0 

0 

0,0 

0 

62,5 

5 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

25,0 

2 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

75,0 

6 

100,0 

14 

9,1 

2 

4,5 

1 

9,1 

2 

4,5 

1 

72,7 

16 

5 12,5 

1 

0,0 

0 

0,0 

0 

25,0 

2 

62,5 

5 

0,0 

0 

0,0 

0 

25,0 

2 

14,3 

2 

12,5 

1 

28,6 

4 

50,0 

4 

14,3 

2 

12,5 

1 

42,9 

6 

9,1 

2 

4,5 

1 

18,2 

4 

13,6 

3 

54,5 

12 

6 0,0 

0 

0,0 

0 

25,0 

2 

12,5 

1 

62,5 

5 

0,0 

0 

7,1 

1 

0,0 

0 

0,0 

0 

12,5 

1 

28,6 

4 

0,0 

0 

28,6 

4 

87,5 

7 

35,7 

5 

4,5 

1 

9,1 

2 

22,7 

5 

22,7 

5 

40,9 

9 



ΠΙΝΑΚΑΣ 5ΙΙΙ. Ερευνητικό Ερώτημα ΙΙΙ:  Περιγραφή του Περιεχομένου του προγράμματος-Πίνακας Βαθμολογίας  σχολικών προγραμμάτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΠΕ) στα 4 κριτήρια του ερευνητικού υποερωτήματος Α που αναφέρεται στο αν γίνεται επιλογή του περιεχομένου του 

ΣΠΠΕ και στα 4 κριτήρια του ερευνητικού υποερωτήματος Β που αναφέρονται στον αν γίνεται δόμηση του περιεχομένου του ΣΠΠΕ. Παρουσιάζονται % 

Σχετικές Συχνότητες και Συχνότητες (παρενθέσεις) προγραμμάτων στη βαθμολογική κλίμακα 0-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙΙ 

Υποερώτημα 

Κριτήριο/ 

Είδος 

Εγγράφου 

Βαθμολογική 

κλίμακα 

ΣΥΠ-Α 

Ν=8 

ΣΥΠ-Β 

Ομάδα Α (Ν=8) / Ομάδα Β (Ν=14) 

ΕΠ 

Ν=22 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

Α 

1 0,0 

0 

0,0 

0 

12,5 

1 

0,0 

0 

87,5 

7 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

7,1 

1 

37,5 

3 

42,9 

6 

0,0 

0 

14,3 

2 

62,5 

5 

35,7 

5 

0,0 

0 

0,0 

0 

13,6 

3 

18,2 

4 

68,2 

15 

2 0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

12,5 

1 

87,5 

7 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

35,7 

5 

25,0 

2 

14,3 

2 

75,0 

6 

50,0 

7 

0,0 

0 

0,0 

0 

18,2 

4 

13,6 

3 

68,2 

15 

3 0,0 

0 

0,0 

0 

12,5 

1 

12,5 

1 

75,0 

6 

0,0 

0 

7,1 

1 

0,0 

0 

7,1 

1 

12,5 

1 

7,1 

1 

25,0 

2 

14,3 

2 

62,5 

5 

64,3 

9 

0,0 

0 

4,5 

1 

13,6 

3 

22,7 

5 

59,1 

13 

4 0,0 

0 

12,5 

1 

0,0 

0 

12,5 

1 

75,0 

6 

0,0 

0 

14,3 

2 

12,5 

1 

0,0 

0 

0,0 

0 

35,7 

5 

12,5 

1 

21,4 

3 

75,0 

6 

28,6 

4 

0,0 

0 

4,5 

1 

27,3 

6 

31,8 

7 

36,4 

8 

 

 

 

 

Β 

1 0,0 

0 

0,0 

0 

12,5 

1 

12,5 

1 

75,0 

6 

0,0 

0 

0,0 

0 

25,0 

2 

57,1 

8 

12,5 

1 

14,3 

2 

0,0 

0 

7,1 

1 

62,5 

5 

21,4 

3 

0,0 

0 

13,6 

3 

27,3 

6 

18,2 

4 

40,9 

9 

2 0,0 

0 

0,0 

0 

25,0 

2 

0,0 

0 

75,0 

6 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

14,3 

2 

50,0 

4 

42,9 

6 

0,0 

0 

14,3 

2 

50,0 

4 

28,6 

4 

0,0 

0 

0,0 

0 

36,4 

8 

31,8 

7 

31,8 

7 

3 0,0 

0 

0,0 

0 

25,0 

2 

12,5 

1 

62,5 

5 

0,0 

0 

0,0 

0 

25,0 

2 

71,4 

10 

12,5 

1 

0,0 

0 

37,5 

3 

7,1 

1 

25,0 

2 

21,4 

3 

0,0 

0 

13,6 

3 

27,3 

6 

22,7 

5 

36,4 

8 

4 0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

100,0 

8 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

12,5 

1 

28,6 

4 

25,0 

2 

42,9 

6 

62,5 

5 

28,6 

4 

63,6 

14 

0,0 

0 

0,0 

0 

9,1 

2 

27,3 

6 



ΠΙΝΑΚΑΣ 5ΙVA. Ερευνητικό Ερώτημα ΙV: Επιλογή Παιδαγωγικών, Διδακτικών Μεθόδων, Μεθόδων και Τεχνικών Αξιολόγησης και Εκπαιδευτικών Μέσων 

-Πίνακας Βαθμολογίας  σχολικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΠΕ) στα 5 κριτήρια του ερευνητικού υποερωτήματος Α που αναφέρεται στο αν 

προωθείται η Αυτοκατευθυνόμενη Μάθηση στα ΣΠΠΕ, στο 1 κριτήριο του ερευνητικού υποερωτήματος Β σχετικά με τη Διεπιστημονική/Διαθεματική προσέγγιση του 

θέματος και στα 2 κριτήρια του ερευνητικού υποερωτήματος Γ που αναφέρονται στον αν αναπτύσσεται το Κριτικό πνεύμα των εκπαιδευομένων στα ΣΠΠΕ. 

Παρουσιάζονται % Σχετικές Συχνότητες και Συχνότητες (παρενθέσεις) προγραμμάτων στη βαθμολογική κλίμακα 0-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποερώτημα 

Κριτήριο/ 

Είδος 

Εγγράφου, 

Βαθμολογική 

κλίμακα 

ΣΥΠ-Α 

Ν=8 

ΣΥΠ-Β 

Ομάδα Α (Ν=8) / Ομάδα Β (Ν=14) 

ΕΠ 

Ν=22 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Α 1 0,0 

0 

0,0 

0 

12,5 

1 

0,0 

0 

87,5 

7 

12,5 

1 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

25,0 

2 

42,9 

6 

0,0 

0 

14,3 

2 

62,5 

5 

42,9 

6 

9,1 

2 

4,5 

1 

18,2 

4 

9,1 

2 

59,1 

13 

 2 0,0 

0 

0,0 

0 

12,5 

1 

25,0 

2 

62,5 

5 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

35,7 

5 

37,5 

3 

21,4 

3 

0,0 

0 

21,4 

3 

62,5 

5 

21,4 

3 

0,0 

0 

27,3 

6 

18,2 

4 

27,3 

6 

27,3 

6 

 3 25,0 

2 

25,0 

2 

0,0 

0 

0,0 

0 

50,0 

4 

0,0 

0 

0,0 

0 

75,0 

6 

50,0 

7 

0,0 

0 

28,6 

4 

25,0 

2 

14,3 

2 

0,0 

0 

7,1 

1 

9,1 

2 

22,7 

5 

13,6 

3 

22,7 

5 

31,8 

7 

 4 50,0 

4 

25,0 

2 

0,0 

0 

0,0 

0 

25,0 

2 

0,0 

0 

7,1 

1 

75,0 

6 

85,7 

12 

25,0 

2 

0,0 

0 

0,0 

0 

7,1 

1 

0,0 

0 

0,0 

0 

72,7 

16 

13,6 

3 

4,5 

1 

0,0 

0 

9,1 

2 

 5 25,0 

2 

50,0 

4 

12,5 

1 

0,0 

0 

12,5 

1 

0,0 

0 

7,1 

1 

100,0 

8 

92,9 

13 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

31,8 

7 

27,3 

6 

13,6 

3 

4,5 

1 

22,7 

5 

Β 1 0,0 

0 

12,5 

1 

0,0 

0 

25,0 

2 

62,5 

5 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

7,1 

1 

50,0 

4 

35,7 

5 

0,0 

0 

42,9 

6 

50,0 

4 

14,3 

2 

0,0 

0 

0,0 

0 

36,4 

8 

31,8 

7 

31,8 

7 

 

Γ 

1 0,0 

0 

0,0 

0 

25,0 

2 

12,5 

1 

62,5 

5 

0,0 

0 

0,0 

0 

12,5 

1 

7,1 

1 

25,0 

2 

35,7 

5 

12,5 

1 

21,4 

3 

50,0 

4 

35,7 

5 

0,0 

0 

9,1 

2 

13,6 

3 

36,4 

8 

40,9 

9 

2 62,5 

5 

12,5 

1 

0,0 

0 

0,0 

0 

25,0 

2 

0,0 

0 

7,1 

1 

100,0 

8 

71,4 

10 

0,0 

0 

21,4 

3 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

9,1 

2 

13,6 

3 

31,8 

7 

22,7 

5 

22,7 

5 



ΠΙΝΑΚΑΣ 5ΙVΔ. Ερευνητικό Ερώτημα ΙV: Επιλογή Παιδαγωγικών, Διδακτικών Μεθόδων, Μεθόδων και Τεχνικών Αξιολόγησης και 

Εκπαιδευτικών Μέσων -Πίνακας Βαθμολογίας  σχολικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΠΕ) στα 8 κριτήρια του ερευνητικού 

υποερωτήματος Δ που αναφέρεται στο αν διαθέτει το ΣΠΠΕ καινοτόμα στοιχεία σε διάφορα επίπεδα. Παρουσιάζονται % Σχετικές Συχνότητες και 

Συχνότητες (παρενθέσεις) προγραμμάτων στη βαθμολογική κλίμακα 0-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κριτήριο/ 

Βαθμολογία 

ΣΥΠ-Α 

Ν=8 

ΣΥΠ-Β 

Ομάδα Α (Ν=8) / Ομάδα Β (Ν=14) 

ΕΠ 

Ν=22 

 

 

 

 

 

 

 

Δ 

 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

1 0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

25,0 

2 

75,0 

6 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

7,1 

1 

37,5 

3 

28,6 

4 

25,0 

2 

50,0 

7 

37,5 

3 

14,3 

2 

0,0 

0 

0,0 

0 

31,8 

7 

36,4 

8 

31,8 

7 

3 0,0 

0 

12,5 

1 

12,5 

1 

12,5 

1 

62,5 

5 

0,0 

0 

0,0 

0 

12,5 

1 

7,1 

1 

12,5 

1 

50,0 

7 

75,0 

6 

28,6 

4 

0,0 

0 

14,3 

2 

0,0 

0 

9,1 

2 

54,5 

12 

22,7 

5 

13,6 

3 

4 0,0 

0 

25,0 

2 

37,5 

3 

0,0 

0 

37,5 

3 

0,0 

0 

0,0 

0 

12,5 

1 

28,6 

4 

50,0 

4 

42,9 

6 

37,5 

3 

14,3 

2 

0,0 

0 

14,3 

2 

0,0 

0 

18,2 

4 

36,4 

8 

31,8 

7 

13,6 

3 

5 12,5 

1 

25,0 

2 

12,5 

1 

12,5 

1 

37,5 

3 

0,0 

0 

0,0 

0 

37,5 

3 

85,7 

12 

0,0 

0 

7,1 

1 

0,0 

0 

0,0 

0 

62,5 

5 

7,1 

1 

0,0 

0 

81,8 

18 

13,6 

3 

4,5 

1 

0,0 

0 

6 0,0 

0 

37,5 

3 

25,0 

2 

12,5 

1 

25,0 

2 

0,0 

0 

0,0 

0 

37,5 

3 

50,0 

7 

25,0 

2 

28,6 

4 

37,5 

3 

14,3 

2 

0,0 

0 

7,1 

1 

0,0 

0 

50,0 

11 

18,2 

4 

9,1 

2 

22,7 

5 

7 0,0 

0 

0,0 

0 

12,5 

1 

12,5 

1 

75,0 

6 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

21,4 

3 

12,5 

1 

21,4 

3 

12,5 

1 

14,3 

2 

75,0 

6 

42,9 

6 

13,6 

3 

13,6 

3 

9,1 

2 

27,3 

6 

36,4 

8 

8 0,0 

0 

50,0 

4 

12,5 

1 

12,5 

1 

25,0 

2 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

50,0 

4 

42,9 

6 

0,0 

0 

28,6 

4 

50,0 

4 

28,6 

4 

9,1 

2 

9,1 

2 

45,5 

10 

27,3 

6 

9,1 

2 



ΠΙΝΑΚΑΣ 5ΙVΕ. Ερευνητικό Ερώτημα ΙV: Επιλογή Παιδαγωγικών, Διδακτικών Μεθόδων, Μεθόδων και Τεχνικών Αξιολόγησης και Εκπαιδευτικών Μέσων 

-Πίνακας Βαθμολογίας  σχολικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΠΕ) στα 6 κριτήρια του ερευνητικού υποερωτήματος Ε που διερευνούν το αν τα 

ΣΠΠΕ εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Παρουσιάζονται % Σχετικές Συχνότητες και Συχνότητες (παρενθέσεις) προγραμμάτων στη 

βαθμολογική κλίμακα 0-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε 

Αριθμός 

κριτηρίου/ 

Είδος 

εγγράφου, 

Βαθμολογ 

κλίμακα 

ΣΥΠ-Α 

(Ν=8) 

ΣΥΠ-Β 

Ομάδα Α (Ν=8) / Ομάδα Β (Ν=14) 

ΕΠ 

(Ν=22) 

 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

1 0,0 

0 

25,0 

2 

0,0 

0 

25,0 

2 

50,0 

4 

0,0 

0 

0,0 

0 

25,0 

2 

14,3 

2 

37,5 

3 

42,9 

6 

0,0 

0 

21,4 

3 

37,5 

3 

21,4 

3 

0,0 

0 

9,1 

2 

36,4 

8 

40,9 

9 

13,6 

3 

2 0,0 

0 

25,0 

2 

12,5 

1 

0,0 

0 

62,5 

5 

0,0 

0 

0,0 

0 

62,5 

5 

21,4 

3 

12,5 

1 

35,7 

5 

0,0 

0 

28,6 

4 

25,0 

2 

14,3 

2 

9,1 

2 

9,1 

2 

18,2 

4 

9,1 

2 

54,5 

12 

3 0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

25,0 

2 

75,0 

6 

0,0 

0 

7,1 

1 

25,0 

2 

14,3 

2 

37,5 

3 

42,9 

6 

12,5 

1 

7,1 

1 

25,0 

2 

28,6 

4 

9,1 

2 

4,5 

1 

18,2 

4 

22,7 

5 

45,5 

10 

4 0,0 

0 

12,5 

1 

37,5 

3 

12,5 

1 

37,5 

3 

0,0 

0 

7,1 

1 

62,5 

5 

21,4 

3 

0,0 

0 

28,6 

4 

37,5 

3 

28,6 

4 

0,0 

0 

14,3 

2 

0,0 

0 

18,2 

4 

9,1 

2 

36,4 

8 

36,4 

8 

5 0,0 

0 

25,0 

2 

0,0 

0 

50,0 

4 

25,0 

2 

0,0 

0 

7,1 

1 

37,5 

3 

28,6 

4 

12,5 

1 

28,6 

4 

25,0 

2 

14,3 

2 

25,0 

2 

21,4 

3 

31,8 

7 

9,1 

2 

9,1 

2 

31,8 

7 

18,2 

4 

6 0,0 

0 

50,0 

4 

12,5 

1 

0,0 

0 

37,5 

3 

0,0 

0 

7,1 

1 

12,5 

1 

57,1 

8 

37,5 

3 

14,3 

2 

0,0 

0 

0,0 

0 

50,0 

4 

21,4 

3 

4,5 

1 

36,4 

8 

18,2 

4 

18,2 

4 

22,7 

5 



ΠΙΝΑΚΑΣ 5ΙVΣΤ. Ερευνητικό Ερώτημα ΙV: Επιλογή Παιδαγωγικών, Διδακτικών Μεθόδων, Μεθόδων και Τεχνικών Αξιολόγησης και Εκπαιδευτικών 

Μέσων -Πίνακας Βαθμολογίας  σχολικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΠΕ) στα 4 κριτήρια του ερευνητικού υποερωτήματος ΣΤ που 

διερευνούν το αν δίνεται έμφαση στην ανάλυση τοπικών και επίκαιρων ζητημάτων ή/και ζητημάτων προσωπικού ενδιαφέροντος των ενδιαφερομένων. 

Παρουσιάζονται % Σχετικές Συχνότητες και Συχνότητες (παρενθέσεις) προγραμμάτων στη βαθμολογική κλίμακα 0-4. 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

ΣΤ 

Κριτήρ

ίο/ 

Βαθμολ

ογ 

κλίμακ

α  

ΣΥΠ-Α 

(Ν=8) 

ΣΥΠ-Β 

Ομάδα Α (Ν=8) / Ομάδα Β (Ν=14) 

ΕΠ 

(Ν=22) 

 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

1 0,0 

0 

12,5 

1 

62,5 

5 

0,0 

0 

25,0 

2 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

50,0 

7 

37,5 

3 

21,4 

3 

0,0 

0 

14,3 

2 

62,5 

5 

14,3 

2 

4,5 

1 

27,3 

6 

27,3 

6 

13,6 

3 

27,3 

6 

2 0,0 

0 

12,5 

1 

25,0 

2 

12,5 

1 

50,0 

4 

0,0 

0 

7,1 

1 

25,0 

2 

42,9 

6 

37,5 

3 

28,6 

4 

0,0 

0 

21,4 

3 

37,5 

3 

0,0 

0 

0,0 

0 

31,8 

7 

4,5 

1 

27,3 

6 

36,4 

8 

3 0,0 

0 

100,

0 

8 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

62,5 

5 

42,9 

6 

37,5 

3 

21,4 

3 

0,0 

0 

14,3 

2 

0,0 

0 

21,4 

3 

0,0 

0 

50,0 

11 

13,6 

3 

9,1 

2 

27,3 

6 

4 0,0 

0 

12,5 

1 

12,5 

1 

0,0 

0 

75,0 

6 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

14,3 

2 

75,0 

6 

14,3 

2 

0,0 

0 

21,4 

3 

25,0 

2 

50,0 

7 

0,0 

0 

9,1 

2 

18,2 

4 

36,4 

8 

36,4 

8 



ΠΙΝΑΚΑΣ 5V. Ερευνητικό Ερώτημα V: Προσδιορισμός Προϋποθέσεων για την Υλοποίηση του Προγράμαμτος-Πίνακας Βαθμολογίας  σχολικών προγραμμάτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΠΕ) στο 2ο κριτήριο του ερευνητικού υποερωτήματος Δ που αναφέρεται στο αν εξασφαλίζεται η αναγκαία επιστημονική και 

διοικητική υποστήριξη για την ανάπτυξη του ΣΠΠΕ και στα 2 κριτήρια του ερευνητικού υποερωτήματος Ε που αναφέρονται στον αν απαριθμούνται οι πηγές 

γνώσεις που απαιτούνται στα ΣΠΠΕ. Παρουσιάζονται % Σχετικές Συχνότητες και Συχνότητες (παρενθέσεις) προγραμμάτων στη βαθμολογική κλίμακα 0-4. 

 

 

 

 

 

V 

Υποερώτημα 

/Κριτήριο 

Είδος  

Εγγράφου 

ΣΥΠ-Α 

(Ν=8) 

ΣΥΠ-Β 

Ομάδα Α (Ν=8)/Ομάδα Β (Ν=14) 

ΕΠ 

(Ν=22) 

Βαθμολογ 

κλίμακα 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Δ 2 0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

12,5 

1 

87,5 

7 

0,0 

0 

42,9 

6 

0,0 

0 

0,0 

0 

12,5 

1 

21,4 

3 

37,5 

3 

7,1 

1 

50,0 

4 

28,6 

4 

0,0 

0 

0,0 

0 

54,5 

12 

0,0 

0 

45,5 

10 

Ε 1 0,0 

0 

12,5 

1 

37,5 

3 

0,0 

0 

50,0 

4 

0,0 

0 

71,4 

10 

12,5 

1 

7,1 

1 

50,0 

4 

0,0 

0 

25,0 

2 

0,0 

0 

12,5 

1 

21,4 

3 

68,2 

15 

0,0 

0 

9,1 

2 

0,0 

0 

22,7 

5 

 2 0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

100,0 

8 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

100,0 

8 

78,6 

11 

0,0 

0 

21,4 

3 

0,0 

0 

0,0 

0 

4,5 

1 

72,7 

16 

22,7 

5 



ΠΙΝΑΚΑΣ 5VΙ. Ερευνητικό Ερώτημα VΙ: Πρόβλεψη Μηχανισμού Διάδοσης των Αποτελεσμάτων του Προγράμματος-Πίνακας Βαθμολογίας  σχολικών 

προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΠΕ) στα 2 κριτήρια του ερευνητικού υποερωτήματος Α που αναφέρεται στο αν υπάρχει πρόβλεψη 

ανατροφοδότησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος και στα 1 κριτήριο του ερευνητικού υποερωτήματος Γ που αναφέρεται στον αν κατονομάζονται 

οι τελικοί αποδέκτες των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Παρουσιάζονται % Σχετικές Συχνότητες και Συχνότητες (παρενθέσεις) προγραμμάτων στη 

βαθμολογική κλίμακα 0-4. 

 

 

 

 

 

 

VI 

Υποε

ρωτή

ματα 

και 

κριτ

ήρια  

Είδος 

Εγγράφ

ου 

ΣΥΠ-Α 

(Ν=8) 

ΣΥΠ-Β 

(Ν=14) 

ΕΠ 

(Ν=22) 

Βαθμολ 

κλίμακ 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

 

 

 

Α 

1 0,0 

0 

0,0 

0 

12,5 

1 

12,5 

1 

75,0 

6 

0,0 

0 

71,4 

10 

87,5 

7 

7,1 

1 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

7,1 

1 

12,5 

1 

14,3 

2 

0,0 

0 

22,7 

5 

4,5 

1 

31,8 

7 

40,9 

9 

2 0,0 

0 

12,5 

1 

12,5 

1 

0,0 

0 

75,0 

6 

0,0 

0 

71,4 

10 

75,0 

6 

7,1 

1 

0,0 

0 

14,3 

2 

12,5 

1 

0,0 

0 

12,5 

1 

7,1 

1 

18,2 

4 

18,2 

4 

18,2 

4 

9,1 

2 

36,4 

8 

Γ 1 0,0 

0 

0,0 

0 

12,5 

1 

37,5 

3 

50,0 

4 

100,

0 

8 

64,3 

9 

0,0 

0 

14,3 

2 

0,0 

0 

7,1 

1 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

14,3 

2 

40,9 

9 

9,1 

2 

18,2 

4 

9,1 

2 

22,7 

5 



Πίνακας 6. Τιμές (p-value) ανά υποερώτημα των ερευνητικών ερωτημάτων στα οποία έγινε μη παραμετρικό τεστ Wilcoxon W. & Mann-Whitney U 

 

Αριθμός 

Ερευνητικού 

Ερωτήματος 

Ερευνητικό Ερώτημα Αριθμός 

Ερευνητικού 

Υποερωτήματ 

Ερευνητικό Υποερώτημα Τιμές (p-value) 

Ι Μελέτη Υπάρχουσας Κατάστασης IB Αναλύονται οι συνιστώσες της υπάρχουσας κατάστασης 0,000 

  ΙΔ Διερεύνηση των διαθέσιμων πόρων 1,000 

ΙΙ Προσδιορισμός εκπαιδευτ Σκοπού/Στόχων ΙΙΑ Προσδιορισμός σκοπού του ΣΠΠΕ 0,868 

  ΙΙΒ Ανάλυση επιμέρους στόχων των ΣΠΠΕ 0,212 

ΙΙΙ Περιγραφή Περιεχομένου Προγράμματος ΙΙΙΑ Επιλογή του περιεχομένου του προγράμματος 0,042 

  ΙΙΙΒ Δόμηση του  περιεχομένου του προγράμματος 0,006 

IV Επιλογή Παιδαγωγικών Μεθόδων, Μέσων ΙVA Προωθείται η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση 0,070 

  IVB Διεπιστημονική/Διαθεματική προσέγγιση του θέματος 0,059 

  IVΓ Ανάπτυξη του κριτικού πνεύματος των εκπαιδευομένων 0,920 

  IVΔ Καινοτόμα στοιχεία σε διάφορα επίπεδα του προγράμματος 0,570 

  IVE Εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής των εκπαιδευομένων 0,042 

  IVΣΤ Έμφαση στην ανάλυση προσωπικών/τοπικών/επίκαιρων θεμ 0,238 

V Προϋποθέσεις υλοποίησης προγράμματος VB Διερεύνηση απαιτούμενων χώρων 1,000 

  VΓ Καταγραφή του απαιτούμενου εξοπλισμού 0,616 

  VΔ Εξασφάλιση διοικητικής/επιστημονικής υποστήριξης 0,020 

  VE Απαρίθμηση πηγών γνώσης 0,082 

VI Μηχανισμός Διάδοσης των Αποτελεσμάτων VIA Πρόβλεψη ανατροφοδότησης 0,001 

  VIΓ Τελικοί αποδέκτες των αποτελεσμάτων του προγράμματος 0,042 



Πίνακας 8. Εργαλείο Ανάλυσης Περιεχομένου : Πίνακας Κριτηρίων  Σχεδιασμού Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

Ερευνητικά Ερωτήματα Ερευνητικά 

Υποερωτήματα 

Κριτήρια Σχεδιασμού Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 

 

 

 

 

 

 

Ι.  

Μελέτη της Υπάρχουσας 

κατάστασης και Εκτίμηση 

Σημαντικών Δεδομένων 

για το σχεδιασμό ενός 

Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος 

Α. Υπάρχει Γνώση των 

ακολουθούμενων 

Εκπαιδευτικών 

πολιτικών; 

1. Γνώση των ευρύτερων πολιτικών που εφαρμόζονται ή πρόκειται να εφαρμοστούν από τις αρμόδιες 

εθνικές και υπερεθνικές αρχές στην ΠΕ και στην ΕΕ 

2. Θεσμικό πλαίσιο, στρατηγικές και προτεραιότητες των φορέων εκπαίδευσης  

 

Β. Αναλύονται οι 

Συνιστώσες Υπάρχουσας 

Κατάστασης; 

 

1. Οικονομική κατάσταση (απασχόληση, ανεργία, φτώχεια, οικονομική υποδομή, αναπτυξιακά 

προγράμματα, αναμενόμενες οικονομικές εξελίξεις);  

2. Κοινωνική κατάσταση (κοινωνικές υπηρεσίες, κοινωνικές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, ειδικές 

κοινωνικές ομάδες και κοινωνικός αποκλεισμός, κοινωνικές πολιτικές) 

3. Πολιτικές εξελίξεις και παρεμβάσεις/επικαιρότητα 

4. Επίπεδο εκπαίδευσης των επιμορφούμενων  

 

 

 

 

 

Γ. Γίνεται 

Προσδιορισμός του 

Πληθυσμού Στόχου; 

 

1. Σύνθεση του πληθυσμού στόχου 

2. Κριτήρια επιλογής του πληθυσμού στόχου 

3. Συνεκτίμηση κοινωνικοικονομικών, πολιτισμικών δεδομένων 

4. Διερεύνηση ατομικών και συλλογικών εκπαιδευτικών αναγκών/κινήτρων του πληθυσμού στόχου 

(σύμφωνα με την πυραμίδα του Maslow κοινωνικές ανάγκες, ανάγκες αυτοεκτίμησης, γνωστικές, 

αισθητικές και ανάγκες αυτοπραγμάτωσης)  

5. Μέθοδοι διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας στόχου (DELPHI, ερωτηματολόγιο, 

συνέντευξη, παρατήρηση, μελέτη στατιστικών στοιχείων) 

6. Ομαδοποίηση/Κατηγοριοποίηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν συνήθως οι ενήλικες 

(κοινωνικού και πολιτικού αποκλεισμού: άγνοια και δυσπιστία στην πολιτική, έλλειψη συμμετοχής, 

δυσκολία πρόσβασης στην πληροφόρηση, περιπλοκότητα της κοινωνίας και γραφειοκρατία, κοινωνική 

ανισότητα, συνθηκών ζωής: καταναλωτισμός, μετακινήσεις, ανάπτυξης προσωπικότητας και 

προσωπικών σχέσεων: προσωπικής ταυτότητας, οργάνωσης χρόνου, διαπροσωπικών σχέσεων, 

προβλήματα στην εργασία και στην τεχνολογία: αυξανόμενη υπεριδίκευση, έλλειψη πρόσβασης σε νέες 

τεχνολογίες, ανεπαρκής επαγγελματική κατάρτιση, αλλαγές στην οργάνωση εργασίας 

Δ. Γίνεται Διερεύνηση 

των Διαθέσιμων 

Υλικών και των 

Ανθρώπινων Πόρων 

για την υλοποίηση του 

προγράμματος; 

1. Εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης 

2. Καταγραφή της διατιθέμενης υλικοτεχνικής υποδομής (τεχνολογική υποδομή, προγράμματα 

τεχνολογικού εκσυγχρονισμού κλπ) 

3. Διαθεσιμότητα του απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού 

Εργαλείο Ανάλυσης Περιεχομένου : Πίνακας Κριτηρίων  Σχεδιασμού Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων 



Ερευνητικά Ερωτήματα Ερευνητικά 

Υποερωτήματα 
Κριτήρια Σχεδιασμού Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 

 

 

ΙΙ. Προσδιορισμός 

Εκπαιδευτικού 

Σκοπού/Στόχων του 

Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος 

 

Α.Προσδιορίζεται ο 

Σκοπός Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος; 

1.Καταλληλότητα του προγράμματος για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών του 

πληθυσμού στόχου 

 

 

Β. Αναλύονται οι 

Επιμέρους Στόχοι του 

Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος; 

1. Συμμετοχή εκπαιδευομένων στην κατάρτιση των στόχων του προγράμματος 

2. Αντιστοίχηση των στόχων του προγράμματος με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του πληθυσμού 

στόχου 

3. Καταλληλότητα εκπαιδευτικών στόχων στην ικανοποίηση των αναγκών του πληθυσμού 

στόχου 

4. Ρεαλιστικότητα/υλοποιησιμότητα των στόχων 

5. Καθορισμός στόχων με βάση τις γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν 

6. Καθορισμός στόχων με βάση το κοινωνικοοικονομικο-πολιτικο-πολιτιστικό περιβάλλον που θα 

χρησιμοποιηθούν οι νέες γνώσεις/δεξιότητες 



Εργαλείο Ανάλυσης Περιεχομένου : Πίνακας Κριτηρίων  Σχεδιασμού Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

Ερευνητικά Ερωτήματα Ερευνητικά 

Υποερωτήματα 

Κριτήρια Σχεδιασμού Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 

 

 

 

ΙΙΙ. Περιγραφή του 

Περιεχομένου του 

Προγράμματος 

 

 

Α. Γίνεται Επιλογή 

του Περιεχομένου του 

Προγράμματος; 

1. Ορθή τεκμηρίωση/πληρότητα του περιεχομένου του προγράμματος 

2. Ανάλυση/Αποσαφήνιση/Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου 

3. Σύνδεση με την καθημερινή ζωή 

4. Καταλληλότητα για ικανοποίηση εκπαιδευτικών αναγκών και στόχων 

 

 

 

Β. Γίνεται Δόμηση του 

Περιεχομένου;  

1. Ταξινόμηση του περιεχομένου του Προγράμματος ( κατανομή ύλης σε ενότητες, διαχωρισμός 

θεωρητικής κατάρτισης και πραχτικής άσκησης) 

2. Επίπεδα δόμησης του περιεχομένου του προγράμματος: α. με τη γνωστική κατάρτιση των 

υποκειμένων, β. επίπεδο ανάπτυξης δεξιοτήτων/ικανοτήτων με πραχτική άσκηση, γ. επίπεδο 

αλλαγής στάσεων, αξιών και συμπεριφοράς με στόχο τη βελτίωση της της επικοινωνιακής 

ικανότητας και συνεργατικότητας των αντικειμένων 

3. Χρονική διαδοχή και ρυθμός (διάρκεια, διάρκεια θεωρητικής κατάρτισης και πραχτικής 

άσκησης) 

4. Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης του προγράμματος  



Εργαλείο Ανάλυσης Περιεχομένου : Πίνακας Κριτηρίων  Σχεδιασμού Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

Ερευνητικά 

Ερωτήματα 

Ερευνητικά 

Υποερωτήματα 

Κριτήρια Σχεδιασμού Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙV.  

Επιλογή Παιδαγωγικών, 

Διδακτικών Μεθόδων,  

Μεθόδων και Τεχνικών 

Αξιολόγησης  και 

Εκπαιδευτικών Μέσων 

 

 

 

Α. Αυτοκατευνόμενη 

Μάθηση 

1. Μαθητοκεντρική φιλοσοφία 

2. Αξιοποίηση των εμπειριών των εκπαιδευομένων 

3. Αυτοκατευθυνόμενη οργάνωση και δόμηση περιεχομένου και διαδικασίας 

4. Απόφαση επιλογής μεθόδων μάθησης 

5. Αυτοαξιολόγηση 

 

 

Β. Προσεγγίζει 

Διεπιστημονικά 

/Διαθεματικά το θέμα; 

 

1. Διαθεματική/Διεπιστημονική/Ολιστική θεώρηση του φυσικού αντικειμένου 

 

Γ. Αναπτύσσει το 

Κριτικό Πνεύμα των 

εκπαιδευομένων; 

1. Συνειδητοποίηση των μηχανισμών δημιουργίας, λύσης και αξιολόγησης ενός προβλήματος 

2. Μάθηση του τρόπου να μαθαίνεις-μεταγνώση 

 

 

 

Δ. Διαθέτει 

καινοτομικά στοιχεία 

σε διάφορα επίπεδα; 

1. Αξιοποίηση ποικιλίας χώρων, μεθόδων, δραστηριοτήτων 

2. Επιλογής θέματος 

3. Μεθόδων (αφηγηματική, σχεδίου εργασίας (project), ευρετική, εμψύχωσης, συνδυασμός 

μεθόδων) 

4. Τεχνικών (διάλεξης, συζήτησης στρογγυλού τραπεζιού, σεμινάριο, ομάδες εργασίας)  

5. Προώθησης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

6. Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα προγράμματα, Εκπαιδευτικά Κέντρα και Δίκτυα 

7. Εκτός αίθουσας δραστηριότητες (επισκέψεις, εργασίες πεδίου, δράσεις) 

8. Προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης/Αειφορίας και των συνιστωσών τους (φροντίδα 

περιβάλλοντος-αλληλεγγύη-κοινωνική δικαιοσύνη) 

 

 

Ε. Εξασφαλίζεται η 

ενεργός συμμετοχή 

1. Ανάπτυξη αισθήματος συμμετοχής-ευαισθητοποίησης-εγρήγορσης στην επίλυση προβλήματος 

2. Ενεργός συμμετοχή εκπαιδευομένων σε όλες τις φάσεις στη λήψη απόφασης 

3. Ομαδοσυνεργατικό πνεύμα 

4. Εξασφάλιση προϋποθέσεων σε παιδαγωγικό και διδακτικό επίπεδο για θεμελίωση διάθεσης 



των εκπαιδευομένων; εκπαιδευομένων για δια βίου μάθηση  

5. Εξατομίκευση της διδασκαλίας μέσω Η/Υ, χρήσης βιβλιοθήκης κλπ 

6. Ανάληψη πρωτοβουλιών στην αντιμετώπιση ζητημάτων (αυτενέργεια) 

ΣΤ. Δίνεται έμφαση 

στην ανάλυση 

τοπικών/επίκαιρων 

ζητημάτων 

/προσωπικού 

ενδιαφέροντος; 

εκπαιδευομένων 

1. Ανάδειξη προσωπικών εμπειριών 

2. Εμπλοκή τοπικής κοινωνίας 

3. Παγκόσμια διάσταση τοπικών ζητημάτων 

4. Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε προσωπική/τοπική κλίμακα  



Εργαλείο Ανάλυσης Περιεχομένου : Πίνακας Κριτηρίων  Σχεδιασμού Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

Ερευνητικά 

Ερωτήματα 

Ερευνητικά 

Υποερωτήματα 

Κριτήρια Σχεδιασμού Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 

 

 

 

 

 

 

V.  

Προσδιορισμός 

Προϋποθέσεων για την 

Υλοποίηση του 

Προγράμματος 

 

Α. Καταρτίζεται 

Προϋπολογισμός; 

1. Απαιτούμενες Δαπάνες για αγορά πρόσθετου εξοπλισμού 

2. Απαιτούμενες δαπάνες για αμοιβές  

3. Διαθεσιμότητα Εκπαιδευομένων 

Β.  Διερευνώνται οι 

απαιτούμενοι χώροι; 

1. Επάρκεια, ποιότητα, χρηστικότητα   

2. Είδος Χρήσης και καταλληλότητα 

Γ.Αποφασίζεται/ 

καταγράφεται ο 

απαιτούμενος 

εξοπλισμός; 

1. Διαθέσιμοι Η/Υ 

2. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

3. Πρόσβαση σε Βιβλιοθήκες 

4. Επάρκεια, ποιότητα, χρηστικότητα  

Δ. Εξασφαλίζεται η 

αναγκαία 

επιστημονική/διοικητι

κή υποστήριξη; 

1. Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό (επιμόρφωση, εμπειρία) 

2. Αξιοποίηση εξωτερικών συνεργατών 

Ε. Απαριθμούνται οι 

Πηγές της Γνώσης; 

1. Εξασφάλιση πρόσβασης στις Πηγές της Γνώσης 

2. Διαθεσιμότητα Εκπαιδευτικού/Επιστημονικού Προσωπικού 

3. Προηγούμενη Εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

ΣΤ.  Εκτιμάται η 

απαιτούμενη χρονική 

διάρκεια; 

1. Ρεαλιστικότητα στη χρονική διάρκεια του προγράμματος 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργαλείο Ανάλυσης Περιεχομένου : Πίνακας Κριτηρίων  Σχεδιασμού Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

Ερευνητικά 

Ερωτήματα 

Ερευνητικά 

Υποερωτήματα 

Κριτήρια Σχεδιασμού Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 

 

 

VI. Πρόβλεψη 

Μηχανισμού Διάδοσης 

των Αποτελεσμάτων 

του προγράμματος 

 

Α. Υπάρχει Πρόβλεψη 

Ανατροφοδότησης; 

1. Οργάνωση Ημερίδας, Ανοικτών Συζητήσεων 

2. Παραγωγή και διανομή υλικού που παρήχθηκε για τις ανάγκες του προγράμματος 

3. Βελτίωση του ίδιου του προγράμματος και της τυχόν επανάληψής του με τα συμπεράσματα της 

αξιολόγησης 

Β. Προσδιορίζονται τα 

επιθυμητά 

αποτελέσματα;   

1. Πρόβλεψη τρόπου διαπίστωσης αποτελεσμάτων 

2. Ικανοποίηση προσδοκιών της ομάδας στόχου 

3. Ικανοποίηση των προτάσεων και των επιλογών των επιμορφούμενων 

4. Ικανοποίηση κοινωνικών απαιτήσεων 

Γ. Ποιοι είναι οι 

τελικοί αποδέκτες; 

1. Πρόσκληση τοπικών φορέων και όσων σχετίζονται με το θέμα 
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